
 

Košice 14. september 2022 

 

Medzi víťazmi Česko-slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu sa 

umiestnila študentka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach   

 

V dňoch 5. a 6. septembra 2022 zorganizovala Právnická fakulta Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach ďalší ročník tradičnej Česko-slovenskej právnickej súťaže                   

o najlepšiu študentskú prácu v študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ). 

Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach navštívili súťažiaci, členovia hodnotiacich komisií 

a zástupcovia právnických fakúlt slovenských a českých univerzít, Univerzity Karlovej                 

v Prahe, Západočeskej univerzity v Plzni, Masarykovej univerzity v Brne, Univerzity 

Palackého v Olomouci, Univerzity Komenského v Bratislave a Trnavskej univerzity v Trnave.  

Účastníkov podujatia slávnostne privítal dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach                

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. v historickej aule Rektorátu UPJŠ v pondelok 5. septembra 

v popoludňajších hodinách.  

Samotná súťaž v jednotlivých sekciách prebiehala nasledujúci deň v dopoludňajších 

hodinách v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach na Kováčskej 30. Súťažilo sa 

celkovo v siedmych  sekciách, prihlásených bolo takmer 60 študentských prác. UPJŠ 

reprezentovalo šesť študentiek Právnickej fakulty v piatich sekciách, Bc. Lenka Dancáková, 

Bc. Jana Selecká, Bc. Júlia Hoffmanová, Bc. Judita Mereššová, Mgr. Eva Berníková a Mgr. 

Diana Repiščáková. Na základe rozhodnutia hodnotiacich komisií boli v utorok popoludní 

slávnostne vyhlásené výsledky súťaže a víťazi jednotlivých sekcií. Oceneným súťažiacim 

odovzdal diplomy prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a ďalšie 

vzdelávanie doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.  

V silnej konkurencii mala na stupienku víťazov zastúpenie aj Právnická fakulta UPJŠ. 

Na 2. mieste sa s prácou „Profesijná etika právnického povolania“ umiestnila Bc. Lenka 

Dancáková. „Úprimne blahoželáme k dosiahnutému úspechu všetkým oceneným študentom. 

Zároveň vyjadrujeme poďakovanie i všetkým zúčastneným, ktorí reprezentovali svoje fakulty 

a univerzity. V neposlednom rade patrí poďakovanie i našim kolegom, členom hodnotiacich 

komisií a organizačnému tímu,“ skonštatoval vo svojom príhovore v závere podujatia dekan 

Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.  



Ďalší ročník Česko-slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu                     

v študentskej vedeckej odbornej činnosti bude prebiehať pod taktovkou Právnickej fakulty 

Univerzity Karlovej v Prahe.   

 

Mgr. Laura Hoľanová 

Tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach 

 
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie kontaktujte: 

Mgr. Laura Hoľanová 

E-mail: laura.holanova@upjs.sk 

Tel.:   +421 55 234 1550 

Mob.: +421 905 385 911 

 

Súčasťou tlačovej správy sú fotografie z aktuálneho ročníka súťaže. 

 

 

Foto: slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie diplomov (archív UPJŠ v Košiciach). 
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Foto: príhovor dekana Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach (archív UPJŠ v Košiciach).  

 

 

Foto: slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie diplomov (archív UPJŠ v Košiciach).  



 

Foto: Bc. Lenka Dancáková si preberá diplom (archív UPJŠ v Košiciach).  


