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Odborné posúdenie úrovne prednesenej habilitačnej prednášky uchádzača: 
  
  Uchádzač JUDr. Miloš Deset, PhD. sa vo svojej habilitačnej prednáške na tému 
„Európsky prokurátor v trestnom konaní“  venoval aktuálnej trestno-procesnej 
problematike, ktorou sú perspektívy Úradu európskeho verejného prokurátora, ktorý sa 
potom, čo ho v rámci posilnenej spolupráce prijalo 20 členských štátov Európskej únie, 
vrátane Slovenska, stane novým orgánom ochrany práva v Slovenskej republike. S týmto 
orgánom je však spojených niekoľko problémov, ktorým sa uchádzač venoval aj vo svojej 
prednáške. 

 Uchádzač rozdelil svoju prednášku na tri časti. V prvej časti sa venoval problémom 
spojených s harmonizáciou európskeho práva a osobitne s harmonizáciou európskeho 
trestného práva, ktorá je na rozdiel od iných právnych odvetví oveľa problematickejšia. Tieto 
problémy, ako napríklad obmedzenie suverenity členských štátov, sa týkajú aj zriadenia 
Úradu európskeho verejného prokurátora. Obmedzenie suverenity členských štátov Európskej 
únie bolo aj jedným z dôvodov, prečo sa zriadiť tento orgán nezaviazali všetky členské štáty.  

 V druhej časti sa uchádzač venoval ideovým východiskám a genéze európskeho 
prokurátora a analyzoval štúdie, v ktorých sa argumentovalo v prospech zriadenia Úradu 
európskeho verejného prokurátora (Zelená kniha) a v ktorých sa vytvorila rámcová podoba 
budúcej právnej úpravy tohto orgánu (Corpus Iuris 2000). V tejto časti uchádzač polemizoval 
s argumentmi v prospech zriadenia Úradu európskeho verejného prokurátora a analyzoval 
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príslušné ustanovenia Corpus Iuris 2000, pričom poukázal na niekoľko problematických 
otázok.   

 V tretej časti sa uchádzač venoval právnemu základu Úradu európskeho verejného 
prokurátora, ktorý predstavuje predovšetkým Zmluva o fungovaní Európskej únie a ktorá 
vytvorila predpoklady pre budúce zriadenie tohto úradu. Na túto zmluvu nadväzuje 
Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená 
spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry. Uchádzač v tejto časti habilitačnej 
prednášky poukázal na niekoľko problémov, ktoré možno očakávať v najbližšej budúcnosti 
v súvislosti s pôsobením Úradu európskeho verejného prokurátora.  

 Spôsob podania habilitačnej prednášky i jej vedeckú a pedagogickú úroveň možno 
hodnotiť len pozitívne, s osobitným zohľadnením vhodného stupňa zrozumiteľnosti, 
prehľadnosti a prijateľnosti výkladu pre poslucháča. S ohľadom na už uvedené, habilitačná 
komisia i prítomní oponenti hodnotia odbornú a formálnu stránku habilitačnej prednášky  
JUDr. Miloša Deseta, PhD. prednesenej na tému „Európsky prokurátor v trestnom konaní“  
jednoznačne pozitívne.  

Uchádzač svojim odborným výkladom a fundovanými závermi, ktoré boli podložené 
tomu zodpovedajúcimi a logicky formulovanými argumentmi, preukázal náležitú vedeckú 
a pedagogickú spôsobilosť v študijnom odbore trestné právo.  
 

Zhodnotenie habilitačnej práce: 
 

Habilitačná práca JUDr. Miloša Deseta, PhD. pod názvom „Prostriedky 
zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na súkromie“  sa 
zaoberá problematikou jednotlivých zákonných prostriedkov využívaných pri zaobstarávaní 
právne a dôkazne relevantných informácií v trestnom  konaní v kontexte na právo jednotlivca 
na ochranu súkromia pred ich nezákonným a neoprávnených využívaním zo strany orgánov 
činných v trestnom konaní a súdov. Uchádzač v rámci predmetnej práce sústreďuje svoju 
pozornosť na vyhodnotenie právnej úpravy zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné 
konanie a to z hľadiska jej správnosti a dostatočnosti viažucej sa k ochrane oprávnených 
záujmov osôb chrániť si svoje súkromie. V priamej nadväznosti na uvedené autor v 
predloženej práci vykonal tiež identifikáciu hlavných nedostatkov aktuálnej právnej úpravy a 
koncipoval návrhy de lege ferenda smerujúce k ich eliminácii ako aj k následnému, 
celkovému zefektívneniu príslušnej legislatívy Slovenskej republiky. Habilitačná práca sa 
vyznačuje dostatočným teoretickým charakterom využívajúc základné vedecké metódy 
potrebné pre splnenie cieľa dizertačnej práce. 

Habilitačná práca sa vyznačuje aj prvkom dôkladnosti. Členenie práce a logická 
nadväznosť jednotlivých kapitol je vyvážené. Využitie odbornej literatúry, ako aj kvalita a 
kvantita ich reflexie je na vyhovujúcej úrovni. Závery práce predstavujú teoretický základ 
skúmajúci problematiku prostriedkov zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné 
konanie a sú vhodným námetom pre ich efektívnejšie využívanie v súlade so zákonom.  

Habilitačná práca je jednoznačným prínosom k výskumu v danej oblasti. Autor 
preukázal svoje teoreticko-praktické schopnosti zvládnutia témy, dobrý písomný prejav a 
postreh pri poukazovaní na právnu úpravu de lege lata a prípadné postrehy, námety, podnety 
de lege ferenda. 

Na pripomienky a námety oponentov habilitant reagoval pohotovo, kompetentne a so 
znalosťou veci. Prijateľným a vyčerpávajúcim spôsobom vysvetlil svoje názory a vecne 
reagoval na diskusiu. Treba k tomu ešte povedať, že všetky tri oponentské posudky kladne 
hodnotili habilitačnú prácu.  
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 Na záver prítomná habilitačná komisia a oponenti konštatovali, že habilitačná práca 
JUDr. Miloša Deseta, PhD. na tému „Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých pre 
trestné konanie a právo na súkromie“ spĺňa kritériá určené pre tento druh kvalifikačných prác. 

 
Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti 
uchádzača: 
 

Pedagogická prax JUDr. Miloša Deseta, PhD. zahŕňa viac šesť rokov pedagogickej 
praxe od získania akademického titulu PhD. (rozsah úväzku minimálne 50 % ustanoveného 
týždenného pracovného času).  V študijnom odbore trestné právo pedagogicky začal pôsobiť 
už počas doktorandského štúdia na TU v Trnave, Právnickej fakulte v rokoch 2006 – 2009. 
Od 2009 začal pôsobiť na TU v Trnave, Právnickej fakulte na Katedre trestného práva 
a kriminológie najskôr do roku 2010 ako asistent a od roku 2010 až doteraz ako odborný 
asistent.  

V rámci katedry sa podieľa na výučbe povinného predmetu Trestné právo procesné 
I a II a povinne voliteľného predmetu Kriminalistika.   

Pravidelne sa podieľa na školení záverečných (diplomových) prác a rovnako tiež na 
oponovaní diplomových a rigoróznych prác. Od roku 2011 je členom komisie pre štátne a 
rigorózne skúšky a členom komisie pre obhajoby dizertačných prác v študijnom programe 
trestné právo.  
  JUDr. Miloš Deset, PhD. sa vo svojej vedeckej činnosti venoval témam, ako napríklad 
organizovaný zločin, domáce násilie, ekonomická kriminalita rôznym trestno-procesným 
otázkam. Organizovaný zločin skúmal aj v komparácií s terorizmom; zaoberal sa aj 
hmotnoprávnou úpravou trestného činu úkladnej vraždy a vraždy, pri ktorých skúmal najmú 
pohnútku a vopred uváženú pohnútku. Publikoval aj na rôzne trestno-procesné témy týkajúce 
sa najmä prostriedkov zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie v súvislosti 
s ochranou práva na súkromie. V poslednom čase sa venuje aj problematike terorizmu a iným 
bezpečnostným rizikám v súvislosti s migračnou krízou. 
 Počas doterajšieho vedeckého pôsobenia sa podieľal a podieľa na riešení štyroch 
projektov VEGA z toho jedenkrát ako zodpovedný riešiteľ. Je členom riešiteľského kolektívu 
jedného projektu APVV.   

Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií, odborných seminárov 
a prednášok doma i v zahraničí napr. v Oxforde, Viedni, Prahe, Brne, Olomouci, Bratislave, 
Košiciach či Trnave.  

Za účelom kvalifikačného rastu a prehĺbenia si vedomostí z oblasti trestného práva 
procesného a kriminalistiky absolvoval v roku 2012 zahraničný študijný pobyt na Právnickej 
fakulte Karolovej univerzity v Prahe po dobu 33 dní.  

Publikačné výstupy JUDr. Miloša Deseta, PhD. k dátumu podania žiadosti (11. 10. 
2017) zahŕňajú široké spektrum publikovaných výstupov. Najvýznamnejšími sú 
spoluautorstvo a autorstvo dvoch vedeckých monografií publikovaných v domácom 
vydavateľstve, Je spoluautorom dvoch vysokoškolských učebníc – v súhrne 9 AH, autorom 
alebo spoluautorom viac ako tridsiatich pôvodných vedeckých prác publikovaných 
v domácich (8)  a zahraničných recenzovaných časopisoch (4) a domácich a zahraničných 
recenzovaných zborníkoch, siedmych odborných prác.  Uchádzač získal k dátumu podania 
žiadosti o začatie habilitačného konania spolu 81 ohlasov, 54  ohlasov v domácich a  27 
ohlasov v zahraničných publikáciách.   

Možno preto konštatovať, že doterajšie pedagogické,  vedeckovýskumné a ďalšie 
odborné aktivity ako aj publikačné výstupy JUDr. Miloša Deseta, v  plnom rozsahu spĺňajú 
všetky požiadavky a kritériá kladené na habilitačné konanie na Trnavskej univerzite v Trnave, 
Právnickej fakulte. 
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Čestné prehlásenie: 
Predseda habilitačnej komisie konštatuje, že uchádzač predložil čestné prehlásenie o 

svojej morálnej bezúhonnosti. Čestné prehlásenie uchádzača sa nachádza v habilitačnom 
spise. 

 
HLASOVANIE: 
 
Počet prítomných členov habilitačnej komisie:    3 

Počet prítomných oponentov habilitačnej práce:  3                 

Počet vydaných hlasovacích lístkov:     6 

Počet platných hlasovacích lístkov:       6 

Hlasovanie: súhlasím:  6 

   nesúhlasím:  0 

                                                                                             
Návrh habilita čnej komisie:  
 
Habilitačná komisia na základe zhodnotenia predložených dokladov, prehľadu splnených 
kritérií fakulty, odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky, 
oponentských posudkov a výsledku obhajoby habilitačnej práce a po zhodnotení 
pedagogickej, vedeckej,  publikačnej a inej odbornej činnosti uchádzača odporúča Vedeckej 
rade Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty udeliť uchádzačovi JUDr. Milošovi 
Desetovi, PhD. vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom odbore 3.4.7. trestné 
právo.  
 
 

V Trnave 28. novembra 2017 
 

Habilita čná komisia: 

Predseda: 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.                   ......................bol prítomný.................................  

Členovia: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.                      ......................bol prítomný.................................. 

doc. JUDr. Peter Polák, PhD.                         .......................bol prítomný................................. 

Oponenti habilitačnej práce: 

prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.                     ......................bol prítomný................................... 

doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.                   .......................bol prítomný.................................. 

doc. JUDr. Ing. Adrián Jalč, PhD.                 ........................bol prítomný................................. 


