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Vzdelanie:    

1994 – 2002             Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre; 

2002 – 2004          Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity   

                                 Komenského v Bratislave – štúdium v odbore katolícka teológia; 

2005 – 2008             Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – Bc. štúdium v odbore  

                                 právo, držiteľ prospechového štipendia;   

2008 – 2011             Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – Mgr, štúdium  

                                 v odbore právo, cena dekanky fakulty za vynikajúce študijné výsledky; 

2012                         Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – JUDr., rigorózna  

                                 skúška v odbore právo; 

2012 – 2016             Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – interné PhD. štúdium   

                                 v odbore 3.4.7. Trestné právo, cena dekanky fakulty za publikačnú  

                                 činnosť a reprezentáciu fakulty; 

2018 – súčasnosť     Pázmány Péter Catholic University in Budapest, Institute of Canon Law -   

                                 interné PhD. štúdium v odbore Kánonické právo. 

 

Študijné a výskumné pobyty:  

Marec 2015              Študijný a výskumný pobyt na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v  

                                 Prahe, Katedra trestního práva. 

 

Priebeh zamestnaní: 

2008 - 2011              Notársky úrad Oto Koppan Nitra, asistent notára; 

2012– 2020              Vedeckovýskumný spolupracovník na Katedre trestného práva  

                                  a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave; 

JUDr. Štefan Zeman, PhD. 
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2020 – súčasnosť      Odborný asistent na Katedre rímskeho a cirkevného práva Právnickej  

                                  fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, výučba predmetov Kánonické  

                                  právo I. a II; 

2020 – súčasnosť      Odborný asistent na Katedre trestného práva a kriminológie Právnickej  

                                  fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, výučba predmetu Kriminológia. 

 

Funkcie a členstvá v komisiách:  

2012 – súčasnosť       Spoluriešiteľ vedeckých projektov:  

• Projekt APVV-16-0106 – Trestnoprávna ochrana života a zdravia 

v podmienkach Slovenskej republiky; 

• Projekt APVV-0179-12 – Restoratívna justícia a systém 

alternatívnych trestov v podmienkach Slovenskej republiky“;  

• Projekt VEGA č.1/0315/14 – „Harmonizácia trestného súdnictva 

nad mládežou v Európskej únii“;  

• Projekt VEGA č. 1/0585/17 „Trestnoprávne a kriminologické 

možnosti eliminácie extrémizmu“;  

• Projekt VEGA č. 1/0051/11 „Medzinárodné trestné právo a jeho 

vplyv na právny poriadok SR“). 

2020 – súčasnosť        Člen skúšobnej komisie pre štátne a rigoróze skúšky. 

   

Výučba predmetov:   Kánonické právo I., II. 

                                     Kriminológia 

   

Jazykové znalosti:       Maďarský jazyk – expert; Anglický jazyk – pokročilý; Latinský   

                                       jazyk – mierne pokročilý; Taliansky jazyk – začiatočník.      

  

 

 

 

 


