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C E L K O V Ý  P R E H Ľ A D  V E D E C K E J  Č I N N O S T I  
 

J U D r .  Š t e f a n  Z e m a n ,  P h D .  
 

 

 

 

Pedagogická činnosť a akademické funkcie:  

2020 (od 1. marca) – súčasnosť: Odborný asistent - Právnická fakulta Trnavskej univerzity 

v Trnave, Katedra rímskeho a cirkevného práva - výučba predmetov Kánonické právo, Dejiny 

cirkevného práva; 

2020 (od 1. septembra) – súčasnosť: Odborný asistent - Právnická fakulta Trnavskej 

univerzity v Trnave, Katedra trestného práva a kriminológie - výučba predmetu Kriminológia; 

2020 (od 1. septembra) – súčasnosť: člen skúšobnej komisie pre štátne a rigoróze skúšky - 

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra trestného práva a kriminológie; 

2021 (od 20. 10. 2020) – súčasnosť: člen Komisie pre štúdium na Trnavskej univerzite v 

Trnave, Právnickej fakulte; 

2021 (od 21. 1. 2021) – súčasnosť: člen Rady študijných poradcov Trnavskej univerzity v 

Trnave, Právnickej fakulty; 

2021 (od 1. septembra) – súčasnosť: tajomník katedry - Právnická fakulta Trnavskej 

univerzity v Trnave, Katedra trestného práva a kriminológie. 

 

 

 

Významné pracoviská:  

2012 - 2016: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra trestného práva 

a kriminológie – interný doktorand; 

2016 - 2020: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra trestného práva 

a kriminológie – spoluriešiteľ vedeckých projektov katedry; 

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

interný doktorand; 

2020 – súčasnosť: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra rímskeho 

a cirkevného práva + Katedra trestného práva a kriminológie – odborný asistent. 

 

 

 

Aktívna účasť na zahraničných vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch:  

 

1. Olomouc, ČR, 15. – 16. 5. 2014 – aktívna účasť s príspevkom na medzinárodnej 

konferencii „Olomoucké právnické dny 2014“, organizátor PF UP Olomouc. 

Príspevok na tému: „Obchodovanie s ľuďmi ako jedna z aktivít organizovanej 

kriminality v Slovenskej republike“. 

2. Brno, ČR, november 2014 – aktívna účasť s príspevkom na medzinárodnej konferencii 

„Nové jevy v hospodářské kriminalitě: juristický, kriminalistický a kriminologický 

pohled“. Pozvaný príspevok na tému: „Komparácia českej a navrhovanej slovenskej 

právnej úpravy trestnej zodpovednosti právnických osôb“ (v spoluautorstve s Mgr. 

Andreou Gregušovou). Príspevok publikovaný v zborníku z konferencie. 
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Aktívna účasť na domácich vedeckých konferenciách, sympóziách, seminároch:  

 

1. Trnava, 9. 11. 2012 – aktívna účasť s príspevkom na medzinárodnej vedeckej 

konferencii „Judikatúra medzinárodných súdnych a kvázi-súdnych orgánov so 

zameraním na medzinárodné trestné právo a jej interakcia s vnútroštátnym právnym 

poriadkom“, organizovaná Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave. 

Pozvaný príspevok na tému „Obchodovanie s ľuďmi – prierez medzinárodným 

a európskym kontextom, judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva a situáciou 

v Slovenskej republike“ (spoluautor doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.). Príspevok 

publikovaný v zborníku z konferencie. 

2. Bratislava, 15. 11. 2012 – aktívna účasť s príspevkom na medzinárodnej vedeckej 

konferencie „Trestný čin - jeho hmotnoprávne a kriminologické vyjadrenie“ 

venovanej pamiatke významného vedca, právnika a pedagóga prof. JUDr. Vojtecha 

Hatalu, CSc., držiteľa Rádu Ľudovíta Štúra I. triedy - in memoriam“, organizátor PF 

UK BA. Pozvaný príspevok na tému: „Formálne versus materiálno-formálne 

vyjadrenie trestného činu“ (spoluautor doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.). 

Príspevok publikovaný v zborníku z konferencie. 

3. Trnava, 30. 3. 2013 – aktívna účasť s príspevkom na „Vedeckej konferencii 

doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty TU v Trnave“, organizátor PF TU Trnava. 

Príspevok na tému „Kriminologická a trestnoprávna analýza obchodovania s ľuďmi 

v podmienkach Slovenskej republiky“, príspevok publikovaný v zborníku z 

konferencie. 

4. Bratislava, 24. - 25. apríl 2013 – aktívna účasť s príspevkom na medzinárodnej 

vedeckej konferencii „Trestnoprávne a kriminologické aspekty kriminality mládeže“, 

organizátor FP PEVŠ Bratislava. Pozvaný príspevok na tému „Majetková kriminalita 

mládeže v Slovenskej republike – kriminologické a trestnoprávna aspekty“ (spoluautor 

doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.). Príspevok publikovaný v zborníku 

z konferencie. 

5. Bratislava, 27. – 28. november 2013 – aktívna účasť s príspevkom na medzinárodnej 

vedeckej konferencie „Obete kriminality“, organizátor FP PEVŠ Bratislava. Pozvaný 

príspevok na tému „Obete obchodovania s ľuďmi s akcentom na Slovenskú republiku“ 

(spoluautor doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.). Príspevok publikovaný v zborníku 

z konferencie. 

6. Brusno, 24. – 25. február 2014 – aktívna účasť s príspevkom na medzinárodnej 

vedeckej konferencii „Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi? Hľadáme 

riešenie“, organizátor PF UMB BB. Pozvaný príspevok na tému „Obchodovanie 

s ľuďmi v súčasnej právnej úprave EÚ a jej transpozícia do trestných kódexov 

Slovenskej republiky“ (spoluautor doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.). Príspevok 

publikovaný v zborníku z konferencie. 

7. Trnava, 28. 3. 2014 – aktívna účasť s príspevkom na „Vedeckej konferencii 

doktorandov a školiteľov Právnickej fakulty TU v Trnave“, organizátor PF TU Trnava. 

Príspevok na tému: „Obchodovanie s ľuďmi a ochrana detí pred ich sexuálnym 

zneužívaním v súčasnej právnej úprave EÚ a jej transpozícia do trestných kódexov 

SR.“ Príspevok publikovaný v zborníku z konferencie. 

8. Trnava, 6. 5. 2014 – aktívna účasť s príspevkom na medzinárodnej vedeckej 

konferencii „Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach“, 

organizátor PF TU Trnava. Pozvaný príspevok na tému: „Trest zákazu účasti na 

verejných podujatiach“ (spoluautor doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.). Príspevok 

publikovaný v zborníku z konferencie. 
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9. Trnava, 13. 11. 2014 – aktívny účastník na medzinárodnej vedeckej konferencii 

„Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny poriadok SR“, organizátor 

Katedra medzinárodného a európskeho práva a Katedra trestného práva a kriminológie 

PF TU Trnava. Pozvaný príspevok na tému: „Aktuálna medzinárodná a európska 

legislatíva v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a jej vplyv na trestné právo SR“ 

(spoluautor doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.). Príspevok publikovaný v zborníku 

z konferencie. 

10. Bratislava, 19. 3. 2015 – aktívny účastník s príspevkom na 3. interdisciplinárnej 

celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Aktuálne otázky trestného 

práva v teórii a praxi“, organizátor Akadémia PZ Bratislava. Pozvaný príspevok na 

tému: „K povahe, princípom a prínosu restoratívnej justície“. Príspevok publikovaný 

v zborníku.  

11. Trnava, 29. 9. 2015 – aktívny účastník s príspevkom na medzinárodnej vedeckej 

konferencii „Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi“, 

organizátor Katedra trestného práva a kriminológie PF TU Trnava. Pozvaný príspevok 

na tému: „K prínosu restoratívnej justície a k jej aplikácii v SR“ (spoluautor doc. 

JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.). Príspevok publikovaný v zborníku z konferencie. 

12. Bratislava, 9. – 10. 10. 2015 – aktívny účastník s príspevkom na medzinárodnej 

vedeckej konferencii „Bratislavské právnické fórum 2015“, organizátor PF UK BA. 

Príspevok na tému: „Legalizácia príjmu z trestnej činnosti“ (spoluautor doc. JUDr. 

Darina Mašľanyová, CSc. a Mgr. Monika Škrovánková). Príspevok publikovaný 

v zborníku z konferencie. 

13. Trnava, 10. 11. 2015 – aktívny účastník na medzinárodnej vedeckej konferencii 

„Trestné právo Európskej únie a jeho dopad na stíhanie mládeže“, organizátor 

Katedra trestného práva a kriminológie PF TU Trnava. Pozvaný príspevok na tému: 

„Vývoj kriminality mládeže a jej sankcionovania v SR“ (spoluautor doc. JUDr. Darina 

Mašľanyová, CSc.). Príspevok publikovaný v zborníku z konferencie. 

14. Bratislava, 15. 3. 2016 – aktívny účastník s príspevkom na 4. ročníku 

interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 

„Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi“, organizátor Akadémia PZ 

Bratislava. Pozvaný príspevok na tému: „K aplikácii odklonov a alternatívnych trestov 

v SR z pohľadu štatistík a praxe“ (spoluautor doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.). 

Príspevok publikovaný v zborníku z konferencie. 

15. Trnava, 22. – 23. 9. 2016 – aktívny účastník s príspevkom na medzinárodnej vedeckej 

konferencii Trnavské právnické dni 2016 na tému „Nová Európa – výzvy 

a očakávania“, organizátor PF TU Trnava. Pozvaný príspevok na tému: „Úrad 

európskej prokuratúry ako aktuálna výzva európskeho trestného práva – nutnosť, 

kompromis či utópia?“ (spoluautor doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.). Príspevok 

publikovaný v zborníku z konferencie. 

16. Bratislava, 21. 3. 2017 – aktívny účastník s príspevkom na 5. ročníku 

interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 

„Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi“, organizátor Akadémia PZ 

Bratislava. Pozvaný príspevok na tému: „Zmeny v trestnom zákone uskutočnené 

zákonom č. 316/2016 Z. z.“ (spoluautor doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.). 

Príspevok publikovaný v zborníku z konferencie. 

17. Trnava, máj 2017 - aktívny účastník s príspevkom na medzinárodnej vedeckej 

konferencii „Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov“, organizátor 

Katedra trestného práva a kriminológie PF TU Trnava. Pozvaný príspevok na tému: 

„Nástroje restoratívnej justície v aplikačnej praxi SR – vývojové trendy“ (spoluautor 
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doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.). Príspevok publikovaný v zborníku 

z konferencie. 

18. Bratislava, 20. marec 2018 - aktívny účastník s príspevkom na 6. ročníku 

interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 

„Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi“, organizátor Akadémia PZ 

Bratislava. Pozvaný príspevok na tému: „Trestné činy proti životu a zdraviu v SR - 

vývojové trendy a postrehy“ (spoluautor doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.). 

Príspevok publikovaný v zborníku z konferencie. 

19. Trnava, september 2018 – aktívny účastník s príspevkom na medzinárodnej vedeckej 

konferencii „Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia“, organizátor PF TU 

TT. Pozvaný príspevok na tému: „Kriminologická analýza páchania a postihovania 

vybraných trestných činov proti životu a zdraviu v Slovenskej republike“ (spoluautor 

doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.). Príspevok publikovaný v zborníku 

z konferencie. 

20. Bratislava, 19. marec 2019 - aktívny účastník s príspevkom na 7. ročníku 

interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 

„Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi“, organizátor Akadémia PZ 

Bratislava. Pozvaný príspevok na tému: „K niektorým aspektom problematiky 

eutanázie“ (spoluautor doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.). Príspevok publikovaný 

v zborníku z konferencie. 

21. Trnava, september 2019 - aktívny účastník s príspevkom na medzinárodnej vedeckej 

konferencii „Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu“, 

organizátor Katedra trestného práva a kriminológie PF TU Trnava. Pozvaný príspevok 

na tému: „K niektorým kriminologickým aspektom problematiky extrémizmu 

v podmienkach SR“ (spoluautor doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.). Príspevok 

publikovaný v zborníku z konferencie. 

22. Košice, jún 2021 - aktívny účastník s príspevkom na medzinárodnej vedeckej 

konferencii „Košické dni trestného práva 2021“, organizátor Katedra trestného práva 

PF UPJŠ Košice. Pozvaný príspevok na tému: „Niekoľko poznámok k obchodovaniu s 

ľuďmi“ (spoluautor doc. JUDr. Eva Szabová, CSc.). Príspevok bude publikovaný 

v zborníku z konferencie. 

 

 

Účasť v rigoróznom konaní:  

1. Trnava, december 2021/marec 2022 - oponent rigoróznej práce Mgr. Martina 

Horvátha s názvom „Systém a účel trestov a ich efektívnosť v spoločenskej praxi“. 

 

 

Účasť na riešení výskumných projektov a pridelené granty:  

 

1. Projekt APVV-0179-12 – „Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov v 

podmienkach Slovenskej republiky“, zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Tomáš Strémy, 

PhD., člen riešiteľského kolektívu v rokoch 2013-2017, výstupy: 

• ZEMAN, Š.: Aplikácia peňažného trestu v Slovenskej a Českej republike. 1. 

časť. In: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 20, 2014, č. 5, s. 10-19. ISSN 

1335-1079.  

• ZEMAN, Š.: Aplikácia peňažného trestu v Slovenskej a Českej republike. 2. 

časť. In: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 20, 2014, č. 6, s. 15-24. ISSN 

1335-1079.  
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• ZEMAN, Š.: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických 

súvislostiach. In: Trestněprávní revue, roč. 13, 2014, č. 9, s. 223. ISSN 1213-

5313.  

• MAŠĽANYOVÁ, D. - ZEMAN, Š.: Trest zákazu účasti na verejných 

podujatiach. In: STRÉMY, T. (ed.): Restoratívna justícia a alternatívne tresty v 

teoretických súvislostiach. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 

konferencie organizovanej Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave 

dňa 6. 5. 2014. Praha: Leges, 2014, s. 383-398. ISBN 978-80-7502-034-5. 

• ZEMAN, Š.: Restoratívna justícia ako aktuálna výzva pre trestný systém a 

niektoré možnosti inšpirácie. In: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 21, 2015, 

č. 9, s. 27-37. ISSN 1335-1079.  

• ZEMAN, Š.: Trest zákazu účasti na verejných podujatiach a niektoré aplikačné 

postrehy. In: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 21, 2015, č. 3, s. 31-40. ISSN 

1335- 1079. 

• MAŠĽANYOVÁ, D. - ZEMAN, Š.: K prínosu restoratívnej justície a k jej 

aplikícii v Slovenskej republike. In: STRÉMY, T. (ed.): Restoratívna justícia a 

alternatívne tresty v aplikačnej praxi. Zborník príspevkov z medzinárodnej 

vedeckej konferencie. Trnava: Leges, 2015, s. 275-295. ISBN 978-80-7502-

104-5.  

• ZEMAN, Š.: K povahe, princípom a prínosu restoratívnej justície. In: 

MARKOVÁ, V. (ed.): Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. 

Zborník príspevkov z 3. roč. interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej 

konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Akadémia Policajného 

zboru v Bratislave, 2015, s. 309-321. ISBN 978- 80-8054-636-6. 

• ZEMAN, Š.: Odklony ako nástroje restoratívnej justície v slovenskom trestnom 

práve a ich reálne uplatňovanie v praxi. In: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 

22, 2016, č. 6, s. 24-34. ISSN 1335-1079.  

• ZEMAN, Š.: K restoratívnym prvkom hmotnoprávnej úpravy trestania 

mladistvých v Slovenskej republike. In: Justičná revue, roč. 68, 2016, č. 2, s. 

119- 136. ISSN 1335-6461. 

• MAŠĽANYOVÁ, D. – ZEMAN, Š.: Nástroje restoratívnej justície v 

aplikačnej praxi SR – vývojové trendy a postrehy. In: STRÉMY, t. (ed.): 

Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov. Praha: Leges, 2017, s. 

124-148. ISBN 978-80-7502- 224-0. 

• ZEMAN, Š.: Vývoj kriminality mládeže a jej sankcionovania v Slovenskej 

republike z pohľadu štatistík a a plikačnej praxe s akcentom na restoratívne 

riešenia. In: Tresněprávní revue, roč. 15, 2016, č. 6, s. 136-144. ISSN 1213-

5313. 

• ZEMAN, Š.: K aplikácii odklonov a alternatívnych trestov v Slovenskej 

republike z pohľadu štatistík a praxe. In: MARKOVÁ, V. (ed.): Aktuálne 

otázky trestného práva v teórii a praxi. Zborník príspevkov z 4. roč. 

interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 

Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2016, s. 195-206. ISBN 

978-80-8054-682-3.  

• ZEMAN, Š.: Vývoj aplikície vybraných odklonov a alternatívnych trestov v 

Slovenskej republike. In: Tresněprávní revue, roč. 15, 2016, č. 7-8, s. 176 - 

182. ISSN 1213-5313.  

• MAŠĽANYOVÁ, D. – ZEMAN, Š.: Nástroje restoratívnej justície v 

aplikačnej praxi SR – vývojové trendy a postrehy. In: STRÉMY, t. (ed.): 
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Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov. Praha: Leges, 2017, s. 

124-148. ISBN 978-80-7502- 224-0. 

 

 

2. 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, výstupy: 

• VRÁBLOVÁ, M. – ZEMAN, Š.: Trestné činy proti životu a zdraviu v SR – 

vývojové trendy a postrehy. In: MARKOVÁ, V. (ed.): Aktuálne otázky 

trestného práva v teórii a praxi. Zborník príspevkov z 6. roč. interdisciplinárnej 

celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: 

Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2018, s. 170-179. ISBN 978-80-

8054-764-6.  

• VRÁBLOVÁ, M. – ZEMAN, Š.: Kriminologická analýza páchania a 

postihovania vybraných trestných činov proti životu a zdraviu v Slovenskej 

republike. In: VRÁBLOVÁ, M. (ed.): Trestnoprávne súvislosti ochrany života 

a zdravia. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Leges, 2018, 

s. 192-208. ISBN 978-80- 7502-313-1. 

• ZEMAN, Š. – VRÁBLOVÁ, M.: K niektorým aspektom problematiky 

eutanázie. In: MARKOVÁ, V. (ed.): Aktuálne otázky trestného práva v teórii a 

praxi. Zborník príspevkov z 7. roč. interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej 

konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Akadémia Policajného 

zboru v Bratislave, 2019, s. 103-130. ISBN 978-80-8054-811-7. 

• ZEMAN, Š.: Trestné činy proti životu a zdraviu v SR – kriminologická analýza 

ich páchania a postihovania za uplynulých 20 rokov. In: Trestněprávní revue, 

roč. 19, 2020, č. 3, s. 178-186, ISSN 1213-5313. 

• ZEMAN, Š.: Samovražda a asistovaná samovražda v trestnom a kánonickom 

práve. In: Societas et Iurisprudentia, roč. IX, 2021, č. 3, s. 37-77. ISSN 1339-

5467. 

• ZEMAN, Š.: Trestné činy vrážd v SR – stručná kriminologická analýza vývoja 

ich páchania za uplynulých 15 rokov. V tlači vyjde v januári 2022. 

 

 

3. Projekt APVV 19-0050 – „Trestnoprávna ochrana slobody“, zodpovedný riešiteľ doc. 

JUDr. Eva Szabová, PhD., člen riešiteľského kolektívu projektu od roku 2022, 

výstupy: 

• ZEMAN, Š. – SZABOVÁ, E.: Niekoľko poznámok k obchodovaniu s ľuďmi. 

Príspevok vyjde na jar 2022 v zborníku z konferencie „Košické dni trestného 

práva 2021“. 

 

 

4. 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 2014-2015, výstupy: 

• ZEMAN, Š.: Majetková kriminalita mládeže v Slovenskej republike - 

kriminologické a trestnoprávne aspekty. In: Tresněprávní revue, roč. 15, 2016, 

č. 2, s. 32-39. ISSN 1213-5313. 
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5. Projekt VEGA č. 1/0585/17 „Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie 

extrémizmu“, zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD., člen 

riešiteľského kolektívu v rokoch 2017-2019, výstupy: 

• ZEMAN, Š. – MAŠĽANYOVÁ, D.: K niektorým kriminologickým aspektom 

problematiky extrémizmu v podmienkach SR. In: VRÁBLOVÁ, M. (ed.): 

Trestnoprávne a kriminologické možnosti eliminácie extrémizmu. Zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Praha: Leges, 2019, s. 241-

255. ISBN 978-80- 7502-420-6. 

 

6. Projekt VEGA č. 1/0051/11 „Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny 

poriadok SR“, zodpovedný riešiteľ JUDr. Dagmar Lantajová, PhD., spoluautor 

vedeckých výstupov projektu v rokoch 2012-2014, výstupy: 

• MAŠĽANYOVÁ, D. – ZEMAN, Š.: Obchodovanie s ľuďmi v judikatúre 

Európskeho súdu pre ľudské práva a v právnom poriadku Slovenskej 

republiky. In: LANTAJOVÁ, D. – BLAŠKOVIČ, K. (eds.): Judikatúra 

medzinárodných súdnych a kvázi-súdnych orgánov so zameraním na 

medzinárodné trestné právo a jej interakcia s vnútroštátnym právnym 

poriadkom. Zborník z konferencie zo dňa 9. 11. 2012, vydaný v rámci projektu 

VEGA č. 1/0051/11. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 

2013. s. 133- 160. ISBN 978-80-8082-748-9. 

• MAŠLANYOVÁ, D. – ZEMAN, Š.: Medzinárodná a európska legislatíva v 

boji proti obchodovaniu s ľuďmi a ich vplyv na trestné právo Slovenskej 

republiky. In: JALČ, A. – DESET, M. (eds.): Medzinárodné trestné právo a 

jeho vplyv na právny poriadok SR. Zborník z medzinárodnej vedeckej 

konferencie konanej v rámci projektu VEGA č.1/0051/11 v Trnave dňa 13. 

novembra 2014. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 

2014, s. 49-64. ISBN 978-83-7490-793-4. 

• MAŠĽANYOVÁ, D. – ZEMAN, Š.: Pranie špinavých peňazí. In: JANKUV, J. 

– LANTAJOVÁ, D. – BLAŠKOVIČ, K. et al.: Medzinárodné trestné právo a 

jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky. Kolektívna monografia 

grantového projektu „Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny 

poriadok SR“. Grantový projekt VEGA č. 1/0051/11. Kraków: Spolok 

Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014, s. 366-397. 

ISBN 978-83-7490-804-7. 

 

 

Členstvo v celoštátnych akademických, vedeckých a odborných výboroch 

a organizáciách a grémiách:  

 

1. Člen Komisie pre štúdium Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, 

poradného orgánu dekana fakulty, menovanie od 1. 11. 2020 (podľa čl. 1 ods. 3 

Rozhodnutia dekana PF TU č. 1/2020); 

2. Študijný poradca a člen Rady študijných poradcov Trnavskej univerzity v Trnave, 

Právnickej fakulty, poradného orgánu dekana fakulty, menovanie od 1. 2. 2021 (podľa 

§ 51 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

neskorších predpisov a podľa čl. 1 ods. 3 Rozhodnutia dekana PF TU č. 4/2021, 

ktorým sa zriaďuje Rada študijných poradcov TU, PF). 

 

 

 


