Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1
Research/art/teacher profile of a person 2

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie
príloh žiadostí SAAVŠ.
The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing
the annexes to the Slovak Accreditation Agency for Higher Education (SAAHE) applications.
Dátum poslednej aktualizácie /
Date of last update: 13. 12. 2021
I. Základné údaje / Basic information
I.1 Priezvisko / Surname

Zeman

I.2 Meno / Name

Štefan

I.3 Tituly / Degrees

JUDr., PhD.

I.4 Rok narodenia / Year of birth

1984

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace

Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

I.6 Adresa pracoviska / Address of the
workplace
I.7 Pracovné zaradenie / Position

Kollárova 10, 918 43 Trnava

I.8 E-mailová adresa / E-mail address

stefanzemanpftu@gmail.com

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri
zamestnancov vysokých škôl
/ Hyperlink to the entry of a person in the
Register of university staff
I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba
pôsobí na vysokej škole
/ Name of the study field in which a person
works at the university
I.11 ORCID iD 3

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32221?do=filterFormsubmit&name=Stefan&surname=Zeman&university=71300000
0&faculty=713050000&sort=surname&employment_state=yes
&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
právo

Odborný asistent

0000-0001-7637-2618

1

Vysoká škola spracuje a vo vnútornom systéme vedie informácie v rozsahu nie menšom ako VUPCH všetkých učiteľov študijného
programu. VUPCH osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu alebo osôb zodpovedných za rozvoj a zabezpečenie
kvality odboru habilitačného konania a inauguračného konania prikladá k príslušnej žiadosti.
2 The institution processes, and in its internal system, administers the information about all teachers of a study programme to an extent
no less than the Research/art/teacher profile (RATP). The RATP of the persons responsible for profile courses of the study programme, or
the persons responsible for the development and quality assurance of the field of habilitation and inaugural procedures is attached to
the corresponding application.
3 Nepovinná položka / Optional item.
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II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /
Higher education and further qualification growth

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická
fakulta

2008

II.c Odbor a program /
Study field and
programme
Právo – Bc. program

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická
fakulta

2011

Právo – Mgr. program

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická
fakulta

2016

Trestné
právo
–
doktorandský študijný
program

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie
/ Name of the university or institution
II.1 Vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa / First
degree of higher education
II.2 Vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa / Second
degree of higher education
II.3 Vysokoškolské vzdelanie
tretieho stupňa / Third
degree of higher education
II.4 Titul docent / Associate
professor
II.5 Titul profesor /
Professor
II.6 Titul DrSc. / Doctor of
Science (DrSc.)

II.b Rok / Year

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné
III.b Inštitúcia / Institution
zaradenie / Occupation-position
Odborný asistent na Katedre Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
rímskeho a cirkevného práva
Odborný asistent na Katedre Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
trestného práva a kriminológie

III.c Časové vymedzenie
/ Duration
1. marec 2020 súčasnosť
1. september 2020 súčasnosť

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak
išlo o kurz), iné /
Activity description, course name,
other
Účasť na prednáške ,,Motivácia
a aktivizácia
vysokoškolských
študentov“ konanej dňa 15.10.2021
Účasť na prednáške ,,Preverovanie
a hodnotenie vo vysokoškolskej
výučbe“ konanej dňa 23. 11. 2021

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

IV.c Rok / Year

Vzdelávanie v oblasti vysokoškolskej pedagogiky
konané na PF TU

2021

Vzdelávanie v oblasti vysokoškolskej pedagogiky
konané na PF TU

2021
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V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
/ Overview of activities within the teaching career at the university

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa
študijných programov / Overview of the profile courses taught in the current academic year according to study
programmes
V.1.a Názov profilového predmetu /
V.1.b Študijný program /
V.1.c Stupeň / V.1.d Študijný odbor /
Name of the profile course
Study programme
Degree
Field of study

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho
časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery,
development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current academic
year 4
V.2.b Stupeň / V.2.c Študijný odbor /
V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme
Degree
Field of study

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v
aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the development and quality of the field of
habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year
V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je
V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania /
priradený /
Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure
Study field to which it is assigned

4

Podľa čl. 6 odsek 4 Štandardov pre študijný program. / According to Art. 6 para. 4 of the Standards for the Study Programme.
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V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses
V.4.a Bakalárske (prvý
V.4.b Diplomové
stupeň)
(druhý stupeň)
/ Bachelor's (first degree) / Diploma (second
degree)
V.4.1 Počet aktuálne vedených prác
/ Number of currently supervised
theses
V.4.2 Počet obhájených prác
/ Number of defended theses

V.4.c Dizertačné (tretí
stupeň)
/ Dissertation (third
degree)

6

3

0

0

1

0

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom
akademickom roku
/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a Názov predmetu
V.5.b Študijný program
V.5.c Stupeň
V.5.d Študijný odbor
/ Name of the course
/ Study programme
/ Degree
/ Field of study
Kánonické právo I.
Bc.
I.
právo
Kánonické právo II.

Bc.

I.

právo

Kriminológia

Mgr.

II.

právo

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the
research/artictic/other outputs
VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v
databázach Web of Science alebo Scopus / Number of the
research/artictic/other outputs registered in the Web of
Science or Scopus databases
VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of
citations corresponding to the research/artictic/other outputs
VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of
Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti / Number of
citations registered in the Web of Science or Scopus databases
VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a
národnej úrovni / Number of invited lectures at the
international, national level

VI.1.a Celkovo /
Overall

VI.1.b Za posledných
šesť rokov
/ Over the last six years

58

36

0

0

28

23

0

0

0

0
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VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

1.

2.

3.

4.

5.

AAA Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky / Štefan
Zeman; Kristián Blaškovič, Miloš Deset, Adrián Jalč, Juraj Jankuv, Viliam Karas, Zuzana Kovalova, Andrej
Králik, Daniel Krošlák, Jozef Kušlita, Dagmar Lantajová, Alexandra Malangone, Darina Mašľanyová,
Viktória Pagáčová, Tomáš Strémy, Mária Sumková, Zuzana Svatušková, Eva Szabová, Natália
Štefanková, Zuzana Števulová, Miroslava Vráblová, Marcel Vysocký, Matej Zmij [recenzenti: Pavel
Baláž, Ivan Šimovček]. - 1. vyd. - Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Słowaków w Polsce,
2014. - 448 s. - ISBN 978-83-7490-804-7.
ACC Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti / Darina Mašľanyová, Štefan Zeman (50%). In:
Trestné právo hmotné: Všeobecná a osobitná časť. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2021. - ISBN 978-80-7380-862-4. - S. 303-329.
ADE Vývoj kriminality mládeže a jej sankcionovania v Slovenskej republike z pohľadu štatistík a
aplikačnej praxe s akcentom na restoratívne riešenia = Die Entwicklung der Jugendkriminalität und
ihrer Sanktionierung in der Slowakischen Republik aus der Sicht der Statistiken und der
Anwendungspraxis mit dem Akzent auf restorative Lösungen / Štefan Zeman. In: Trestněprávní revue.
- ISSN 1213-5313. - Roč. 15, č. 6 (2016), s. 136-144.
ADF Samovražda a asistovaná samovražda v trestnom a a kánonickom práve [online] = Suicide and
assisted suicide in criminal law and canon law/ Štefan Zeman. In: Societas et iurisprudentia. - ISSN
1339-5467. - Roč. 9, č. 3 (2021), s. 37-77.
AFD Trest zákazu účasti na verejných podujatiach = Sentence of prohibition of participation on public
events / Štefan Zeman (50%), Darina Mašľanyová (50%). In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty
v teoretických súvislostiach. - Praha : Leges, 2014. - ISBN 978-80-7502-034-5. - S. 383-398.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant
research/artistic/other outputs over the last six years 6
ADE Trestné činy proti životu a zdraviu v SR – kriminologická analýza ich páchania a postihovania za
uplynulých 20 rokov = Straftaten gegen Leben und Gesundheit in der Slowakischen Republik –
1.
kriminologische Analyse deren Verübüng und Bestrafung in den vergangenen 20 Jahren / Štefan
Zeman. In: Trestněprávní revue. – ISSN 1213-5313. – Roč. 19, č. 3 (2020), s. 178-186.
ADF Ochrana finančných záujmov Euróspkej únie v trestných zákonoch členských štátov EÚ =
Protection of the European Union´s financial interests in the criminal laws of the Eu Member States /
2.
Štefan Zeman, Ján Šanta (50%). In: Justičná revue. – ISSN 1335-6461. – Roč. 71, č. 6-7 (2019), s. 653678.
ADF Restoratívna justícia ako aktuálna výzva pre trestný systém a niektoré možnosti inšpirácie =
3.
Restorative justice as a challenge to the criminal justice system and some inspirational guidance /
Štefan Zeman. In: Bulletin slovenskej advokácie. - ISSN 1335-1079. - Roč. 21, č. 9 (2015), s. 27-37.
AFD K niektorým aspektom problematiky eutanázie / Štefan Zeman, Miroslava Vráblová (50%). In:
4.
Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
2019. - ISBN 978-80-8054-811-7. - S. 103-130.
AFD Vývoj kriminality mládeže a jej sankcionovania v Slovenskej republike / Darina Mašľanyová, Štefan
5.
Zeman (50%). In: Trestné právo Európskej únie a jeho dopad na stíhanie mládeže. - Praha : Leges, 2015.
- ISBN 978-80-7502-113-7. - S. 175-189.

5

Maximálne päť najvýznamnejších výstupov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant outputs, if the RATP form
is attached to the application.
6 Maximálne päť najvýznamnejších výstupov za ostatných šesť rokov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant
outputs over the last six years, if the RATP form is attached to the application.
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VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the
research/artistic/other outputs 7
AFD Trestné činy proti životu a zdraviu v SR - vývojové trendy a postrehy / Miroslava Vráblová (50%),
Štefan Zeman (50%). In: Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. - Bratislava : Akadémia
Policajného zboru v Bratislave, 2018. - ISBN 978-80-8054-764-6. - S. 170-179.
1.
Ohlas:
2019 [3] DOBROVODSKÝ, R. Eheschliessung nach slowakischem Recht: Ehevoraussetzungen,
Ehemängel und ihre Folgen. In: Das Standesamt, Jahrg. 72, Nr. 5 (2019), S. 141. ISSN 0341-3977.
ADF Pojem "organizovaná kriminalita" a jej prejavy v Slovenskej republike = "Organized Crime" and its
symptoms in the Slovak Republic / Katarína Tuhárska, Štefan Zeman (50%). In: Bulletin slovenskej
2.
advokácie. - ISSN 1335-1079. - Roč. 16, č. 3 (2010), s. 23-32.
Ohlas:
2016 [3] DIANIŠKA, G. a kol. Kriminológia. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, 405 s. ISBN 978-80-7380-620-0.
AFD Trest zákazu účasti na verejných podujatiach = Sentence of prohibition of participation on public
events / Darina Mašľanyová (50%), Štefan Zeman (50%). In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty
v teoretických súvislostiach. - Praha : Leges, 2014. - ISBN 978-80-7502-034-5. - S. 383-398.
3.
Ohlas:
2018 [4] STRÉMY, T. – KLÁTIK, J. Alternatívne tresty. Bratislava : C.H. Beck, 2018, 288 s. ISBN 978-80889603-56-5.
AFD Trest zákazu účasti na verejných podujatiach = Sentence of prohibition of participation on public
events / Darina Mašľanyová (50%), Štefan Zeman (50%). In: Restoratívna justícia a alternatívne tresty
v teoretických súvislostiach. - Praha : Leges, 2014. - ISBN 978-80-7502-034-5. - S. 383-398.
4.
Ohlas:
2018 [4] TITTLOVÁ, M. Trestnoprávne sankcie ukladané fyzickým osobám. Bratislava : Wolters Kluwer,
2018, 255 s. ISBN 978-80-8168-884-3.
AFD Nástroje restoratívnej justície v aplikačnej praxi SR - vývojové trendy a postrehy = Restorative
justice tools in the application practice of the Slovak Republic - developmental trends and remarks /
Darina Mašľanyová (50%), Štefan Zeman. In: Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov. Praha : Leges, 2017. - ISBN 978-80-7502-224-0. - S. 124-148.
5.
Ohlas:
2018 [4] ČENTÉŠ, J. - MRVA, M. - KRAJČOVIČ, M. Účelnosť alternatívnych trestov pri majetkových
trestných činoch (hlavne na príklade neoprávneného odberu vecí podliehajúcich spoplatneniu). In:
Justičná revue, roč. 70, č. 5, 2018, s. 547-573. ISSN 1335-6461

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za
posledných šesť rokov / Participation in conducting (leading) the most important research projects or art
projects over the last six years 8
Projekt APVV 19-0050 – „Trestnoprávna ochrana slobody“, zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Eva Szabová,
1.
PhD., člen riešiteľského kolektívu od roku 2022.
Projekt APVV-0179-12 – „Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov v podmienkach
2.
Slovenskej republiky“, zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., člen riešiteľského kolektívu
v rokoch 2013-2017.

7

Maximálne päť najvýznamnejších ohlasov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. / Maximum of five most significant citations, if the RATP form
is attached to the application.
8 Maximálne päť najvýznamnejších projektov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. Okrem názvu a stučnej charakteristiky projektu sa uvádza
druh účasti (v slovenskom aj anglickom jazyku), ak je možné, hyperlink na projekt a jeho výstupy a ohlasy. / Maximum of five most
significant projects, if the RATP form is attached to the application. In addition to the name and brief characteristics of the project, the
type of participation is indicated (in Slovak and in English), if possible, a hyperlink to the project and its outputs and citations are stated as
well.
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3.

4.

5.

Projekt APVV-16-0106 – „Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach Slovenskej
republiky“, zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., člen riešiteľského kolektívu v
rokoch 2017-2021.
Projekt VEGA č.1/0315/14 – „Harmonizácia trestného súdnictva nad mládežou v Európskej únii“,
zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., člen riešiteľského kolektívu v rokoch 20142015.
Projekt VEGA č. 1/0585/17 „Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu“,
zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., člen riešiteľského kolektávu v rokoch 20172019.

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9 /
Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other activities
VII.c Časové
VII.b Názov inštitúcie, grémia /
VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position
vymedzenia pôsobenia
Name of the institution, board
/ Duration
Člen Komisie pre štúdium
PF TU
1. 2. 2021
Člen Rady študijných poradcov
Oponovanie rigoróznych prác PF TU 2021 súčasnosť
Školenie prác v rámci študentskej vedeckej
odbornej činnosti
Koordinácia študentov v rámci pomocnej
vedeckej študentskej sily
Členstvo v skúšobnej komisii pre štátne
a rigorózne skúšky

PF TU

21. 1. 2021

PF TU

2021 - súčasnosť

PF TU

2020 - súčasnosť

PF TU

2020 - súčasnosť

PF TU

2020 - súčasnosť

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom
odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and research/artistic/ other
activities in the given field of study
VIII.c Obdobie
trvania
pôsobenia/pob VIII.d Mobilitná
ytu (uviesť
schéma,
dátum odkedy pracovný kontrakt, iné
VIII.a Názov inštitúcie
VIII.b Sídlo inštitúcie
dokedy trval
(popísať)
/ Name of the institution
/ Address of the institution
pobyt) /
/ Mobility scheme,
Duration
employment contract,
(indicate the
other (describe)
duration of
stay)
Mobilita uskutočnená
Právnická fakulta Univerzity
2.-9. marec
v rámci projektovej
Praha, Česká republika
Karlovej v Prahe
2015
činnosti projektu APVV
č. APVV-0179-12
9

Napr. akademické funkcie, členstvá v redakčných radách a vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach. / E.g. academic
positions, memberships in editorial boards and in scientific and professional societies.
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IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10
IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou
činnosťou /
If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned
2018 – súčasnosť – Pázmány Péter Catholic University in Budapest, Postgraduate Institute of Canon Law, interný
doktorand denného PhD. štúdia v odbore Kánonické právo;
2015 - cena dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za publikačnú činnosť a reprezentáciu
fakulty;
2009 - cena dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity za vynikajúce študijné výsledky;
2006 – držiteľ prospechového štipendia.
Recenzovanie článkov v časopise SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA.

10

Maximálne 1800 znakov, ak je VUPCH prílohou žiadosti. /Maximum of 1800 characters, if the RATP form is attached to the application.

8

