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Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant 

research/artistic/other outputs   

1. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Evidence of crimes against life and health / Ivan Šimovček (33%), Adrián Jalč (56%), Miloš 

Deset (11%) ; [reviewers: Jozef Záhora, Eva Szabová]. - [1st ed.]. - Praha : Leges, 2019. - 231 p. 

- (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-417-6.   

2. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Information-technical means and means of operative-investigative actions / Jaroslav Klátik, 

Miloš Deset (30%), Libor Klimek, Lucia Hrdličková (20%) ; [reviewers: Jozef Záhora, Adrián Jalč; 

editor: Miloš Deset]. - [1st ed.]. - Praha : Leges, 2019. - 140 p. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-

418-3.     

3. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Európska prokuratúra a perspektívy jej činnosti pri ochrane finančných záujmov EÚ / Jaroslav 

Klátik, Miloš Deset (40%), Libor Klimek ; [recenzenti: Ivan Šimovček, Jozef Čentéš]. - [1. vyd.]. 

- Praha : Leges, 2019. - 144 s. - (Teoretik). - ISBN 978-80-7502-407-7. / European Prosecutor 

and Perspectives Its Functions in the Protection of the Financial Interest of EU  

    

4. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Zákon o ochrane pred odpočúvaním [online] : komentár k zákonu č. 166/2003 Z. z. o ochrane 

súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) / Miloš Deset ; recenzenti: 

Jozef Záhora, Jozef Čentéš. - [1. vyd.]. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. - 52 s., [3,95 AH]. - 

ISBN 978-80-8186-036-2. / The Protection Against Tapping Act    

  

5. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

Prostriedky zabezpečovania informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na súkromie / 

Miloš Deset ; recenzenti: Jozef Čentéš, Jozef Záhora. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis 

Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva 

Slovenskej akadémie vied, 2016. - 207 s. - ISBN 978-80-8082-995-7. / The Means of Getting 

the Relevant Information for the Criminal Procedure and the Right to Privacy    

         



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   

1. Názov projektu: Informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej 

činnosti získavania informácií dôležitých pre trestné konanie. Grantová schéma: VEGA 

MŠVVaŠ SR. Doba riešenia: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019. Pozícia: zodpovedný riešiteľ / Title of 

Project: Information-Technical Means and Means of Operative-Investigation Actions in 

Getting the Relevant Information for the Criminal Procedure     

2. Názov projektu: Revízia rozhodnutí v trestnom konaní. Grantová schéma: VEGA 

MŠVVaŠ SR. Číslo projektu: 1/0043/14. Pozícia: člen riešiteľského kolektívu. Title of the 

Project: The Remedies in the Criminal Procedure      

3.  Názov projektu: Trestnoprávna ochrana slobody. Grantová schéma: APVV. Číslo 

projektu: 19-0050. Pozícia: člen riešiteľského kolektívu. Title of the Project: Criminal 

Protection of the Freedom 

4. Názov projektu: Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach Slovenskej 

republiky. Grantová schéma: APVV. Číslo projektu: 16-0106. Doba riešenia júl 2017 až jún 

2021. Pozícia: člen riešiteľského kolektívu. The Title of the Project: Criminal Protection of 

Human Life and Health in Slovak Republic 

5.  Názov projektu: Implementácia európskych nástrojov proti pranu špinavých peňazí a 

na konfiškáciu príjmov z trestnej činnosti v podmienkach Slovenskej republiky. Grantová 

schéma: VEGA MŠVVaŠ SR. Číslo projektu: 1/0162/21. Pozícia: člen riešiteľského kolektívu. The 

Tithe of the Project: The Implementation of the European Means Against Money Laundering 

and Incomes of Crimes in Slovak Republic 

 

Prehľad účastí na vedeckých konferenciách / Overview of participation in 

scientific conferences  

 

Aktívna účasť na domácich konferenciách / Active participation in domestic 

conferences: 

1. Trnava, 2011, Trnavské právnické dni – Právo v európskej perspektíve; organizátor: Trnavská 

univerzita v Trnave, Právnická fakulta, prezentovaný príspevok s názvom „Neoprávnené 

uplatňovanie nárokov na vrátenie dane z pridanej hodnoty z dôvodu nadmerného odpočtu“. 

2. Bratislava, 2011, Aktuálne otázky trestného práva v teórií a praxi; organizátor: Akadémia 

Policajného zboru; prezentovaný príspevok na tému: „Kriminologická charakteristika 

organizovaného zločinu“. 



3. Bratislava, 2010, Obete kriminality; organizátor: Peneurópska vysoká škola; príspevok 

prezentovaný na tému „Právne prostriedky riešenia domáceho násilia“. 

4. Trnava, 2009, Teoretické úvahy o práve; organizátor: Trnavská univerzita, Právnická fakulta; 

prezentovaný príspevok na tému „Teoreticko-metodologické východiská k organizovanému 

zločinu“. 

5. Trnava, 2009, Teoretické úvahy o práve; organizátor: Trnavská univerzita v Trnave, 

Právnická fakulta; príspevok prezentovaný na tému: „Domáce násilie“. 

6. Trnava, 2008, Garancie procesných práv v trestnom konaní v právnom styku subjektov 

Európskej únie; organizátor: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; príspevok 

prezentovaný na tému: „Postavenie poškodeného v trestnom konaní“. 

7. Trnava, 2009, Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch 

Európskej únie; organizátor: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; príspevok 

prezentovaný na tému: „Ochrana niektorých trestno-procesných práv ombudsmanom“. 

8. Trnava, 2009, Teoretické úvahy o práve; organizátor: Trnavská univerzita v Trnave, 

Právnická fakulta; príspevok prezentovaný na tému: „Historický vývoj trestnoprávnej ochrany 

života s implikáciami na Slovensko“. 

9. Trnava, 2007, Dokazovanie v trestnom konaní; organizátor: Trnavská univerzita v Trnave, 

Právnická fakulta; príspevok prezentovaný na tému: „Výsluch utajeného svedka a právo na 

obhajobu obvineného a obžalovaného“. 

10. Trnava, 2014, Rozhodnutia súdov v trestnom konaní; organizátor: Trnavská univerzita v 

Trnave, Právnická fakulta; príspevok prezentovaný na tému: „Použitie záznamu 

telekomunikačnej prevádzky ako dôkazu v inej trestnej veci“. 

11. Bratislava, 2016, Prípravné konanie – možnosti a perspektívy; organizátor: Paneurópska 

vysoká škola; príspevok prezentovaný na tému: „Spolupracujúci obvinený vs. agent - trestno-

procesné prostriedky boja proti organizovanému zločinu“. 

12. Trnava, 2014, Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny poriadok SR; 

organizátor: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta; príspevok prezentovaný na tému: 

„Komparácia organizovaného zločinu a terorizmu“. 

13. Trnava, 2013, Judikatúra medzinárodných súdnych a kvázi-súdnych orgánov so zameraním 

na medzinárodné trestné právo a jej interakcia s vnútroštátnym právnym poriadkom; 

organizátor: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta; príspevok prezentovaný na tému: 

„Právo na súkromie z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a ústavných súdov 

vybraných krajín“. 

14. Košice, 2015, Trestná politika štátu - história, súčasnosť a perspektívy; organizátor: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; príspevok prednesený na tému: „Zásada zistenia 

skutkového stavu bez dôvodných pochybností podľa vybraných amerických súdov“. 



15. Trnava, 2016, Trnavské právnické dni - Nová Európa - výzvy a očakávania. Európske výzvy 

trestného práva; organizátor: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta; príspevok 

prezentovaný na tému: „Právo na súkromie v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva“. 

 

Aktívna účasť na konferenciách v zahraničí / Active participation in foreign 

conferences: 

1. Oxford, Veľká Británia, 15. – 17. augusta 2016, 3rd Annual International Conference on Law 

and Policy; spoluorganizátori: Fle Learning, Ltd. a University of Oxford; aktívna účasť, 

príspevok prednesený na tému „Terrorism prevention“. 

2. Viedeň, Rakúsko, 6. – 9. apríla 2016, 3rd International Multidisciplinary Scientific 

Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016; spoluorganizátori: The World Academy of 

Sciences (TWAS), European Academy of Sciences, Arts and Letters, Bulgarian Cultural Institute 

– Vienna, Austria, Bulgarian Academy of Sciences, a ďalších 17 spoluorganizátorov; aktívna 

účasť, príspevok prednesený na tému „The Migration Crisis in Europe – a New Humanitarian 

and Security Challenge“. 

3. Olomouc, ČR, máj 2014, Olomoucké právnické dny 2014; organizátor: Právnická fakulta 

Univerzity Palackého v Olomouci; aktívna účasť, príspevok prednesený na tému „Komparácia 

legálnej definície zločineckej skupiny s legálnou definíciou organizovanej skupiny“. 

4. Brno, ČR, november 2015, Dny práva 2015; organizátor: Masarykova univerzita, Právnická 

fakulta; aktívna účasť, príspevok prezentovaný na tému „Pravda podľa zásady zisťovania 

skutkového stavu bez dôvodných pochybností“. 

5. Brno, ČR, 2014, Nové jevy v hospodářské kriminalitě; organizátor: Masarykova univerzita, 

Právnická fakulta; aktívna účasť, príspevok prezentovaný na tému „Motivácia páchateľa 

hospodárskej kriminality“. 

6. Karlovy Vary, ČR, 2012, Bezpečná Evropa 2012; organizátor: Vysoká škola Karlovy Vary; 

aktívna účasť, príspevok prezentovaný (spolu s prof. Šimovčekom) na tému „Ochrana života 

prostriedkami trestného práva ako bezpečnostný problém“. 

 

Prehľad účastí na odborných seminároch / Overview of participation in expert 

seminars   

Medzinárodný vedecký seminár Dokazovanie v trestnom konaní / International scientific 

seminar „The Evidence in the Criminal Procedure“, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická 

fakulta / University of Trnava, Faculty of Law, 2006      

Medzinárodný vedecký seminár organizovaný pri príležitosti 10. výročia obnovenia Právnickej 

fakulty TU v Trnave s názvom Garancie procesných práv v trestnom konaní v právnom styku 

subjektov Európskej únie / International scientific seminar organized on the occasion of the 

10th anniversary of the renewal of University of Trnava, Faculty of Law with title “Guarantees 



of procedural rights in criminal proceedings in the legal relations of European Union entities”, 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta / University of Trnava, Faculty of Law, 2008 

Medzinárodný vedecký seminár Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských 

štátoch Európskej únie / International scientific seminar „Harmonisation of procedural rights 

in the criminal procedure in the member states of European Union“, Trnavská univerzita v 

Trnave, Právnická fakulta / University of Trnava, Faculty of Law, 2009    

Odborný seminár „Monitorovanie zamestnancov a ochrana súkromného života“ / Scientific 

seminar „Monitoring of employees and the protection of the private life“, Trnavská univerzita 

v Trnave, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia / 

University of Trnava, Faculty of Law, Department of Criminal Law and Criminology, 2010

            

  

Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých 

činností    / Overview of organizational experience related to higher education 

and research/artistic/other activities       

1. Viedeň, Rakúsko, 11. – 14. 4. 2019 / Vienna, Austria, 6th International Multidisciplinary 

Scientific Conference on Social Sciences and Arts  - SGEM 2019“, organizátor SGEM Vienna, 

aktívna účasť,  moderátor sekcie Bulharská akadémia vied, Viedenská univerzita / 

University of Vienna, Bulgarian Academy of Arts  11. – 14. 4. 2019    

2. Trnava, 18. 10. 2017, medzinárodná vedecká konferencia „Informácie dôležité pre 

trestné konanie“, organizátor Katedra trestného práva a kriminológie PF TU Trnava, aktívna 

účasť, moderátor, člen vedeckého a organizačného výboru, zodpovedný riešiteľ projektu v 

rámci ktorého sa konferencia konala. / International Scientific Conference „The Relevant 

Information for the Criminal Procedure“, the organizer: University of Trnava, Faculty of Law, 

Department of Criminal Law and Criminology, active participation, the moderator, the 

member of the organizational committee, responsible participant in the scientific project. 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta / University of Trnava, Faculty of Law 18. 

10. 2017 

3. Člen subodborovej pracovnej komisie pre doktorandský študijný program Trestné 

právo (menovanie v súlade s opatrením dekana Trnavskej Univerzity v Trnave, Právnickej 

fakulty č. 1/2019, ktorým sa zriaďujú odborové komisie a subodborové pracovné komisie pre 

doktorandské štúdium a určuje sa ich organizácia a rokovací poriadok),  menovanie od 15. 5. 

2021 / The member of expert commission for the doctoral study program of „Criminal Law“ 

(appointment in accordance with the guidelines of Dean of University of Trnava, Faculty of 

Law 1/2019 on the Establishment of Expert Commission for Doctoral Study and Regulation of 

Its Organization and Rules of Procedure) 

 4. Člen komisie pre vedeckú a odbornú činnosť študentov TU v Trnave, Právnickej fakulty 

ako poradný orgán dekana fakulty, od 01.02.2021 (podľa čl. 1 ods. 3 Rozhodnutia dekana TU, 

PF č. 3/2021) / The member of the commission for student scientific and expert activities at 



University of Trnava, Faculty of Law as advisor of Dean, from 1st February 2021 (According to 

Article 1 Paragraph 3 of Decision of Dean of Trnava University, Faculty of Law 2/2021 

    

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      

Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Katedra trestného práva / Faculty of Law, 

Charles University in Prague, Department of Criminal Law and Criminology, Nám. Curieových 

7, 116 40 Praha - Staré Město, ČR / Curieových Square 7, 116 40 Prague – Old Town, Czech 

Republic, 21. máj 2012 – 22. jún 2012 / 21st May 2021 – 22nd June 2021, Zahraničný študijný 

pobyt spojený s prednáškovou činnosťou a štúdiom odbornej literatúry / Foreign scientific 

internship connected with lectures and study of scientific literature  

University of Tehran, Faculty of Law and Political Science, Research Institute of Criminal Law 

and Criminology  Eghelab Square, 16th Aztar St., Tehran, Iran  16. 9. – 1. 10. 2018 / 16th 

September 2018 – 1st October 2018 pobyt, výskum a spracovanie témy: The Comparative 

Study of the Protection of Human Life by Criminal Law in the Slovak Legal System and the 

Shari´a Law. / Foreign scientific internship focused on this theme.    

  

Iné relevantné skutočnosti, ocenenia / Other relevant facts, awards   

Bratislava, 2008, 7. ročník publikačnej súťaže periodika „Bulletinu slovenskej advokácie“, 3. 

miesto v kategórii verejné právo,  za príspevok „Prevencia domáceho násilia inštitútom 

vykázania“ (BSA č. 7-8) / 7th year of the publication competition of the periodical "Bulletin of 

Slovak Advocacy", 3rd place in category of the public law for the paper “The Prevention of 

Domestic Violence by the Institute of Expulsion from a Common Dwelling  

Bratislava, 2009, 8. ročník publikačnej súťaže periodika „Bulletin slovenskej advokácie“, 3. 

cena za príspevok „K objektu skutkovej podstaty trestného činu úverového podvodu“ (BSA č. 

11). / 8th year of the publication competion of the periodical „Bulletin of Slovak Advocacy“, 

3rd place for the paper „On the object of the factual substance of the crime of credit fraud” 

(BSA Nr. 11). 

Viedeň, Rakúsko, 11. – 14. 4. 2019, 6th International Multidisciplinary Scientific Conference 

on Social Sciences and Arts  - SGEM 2019“, organizátor SGEM Vienna, aktívna účasť,  

moderátor sekcie a zároveň aj udelenie ocenenia „Best presenter Award“ – za vynikajúce 

prednesenie a obsah príspevku na tému: European Standards and Actual Issues of the Tapping 

in Slovak Criminal Procedure Law. / 11th – 14th April 2019, 6th International Multidisciplinary 

Scientific Conference on Social Sciences and Arts  - SGEM 2019“, organizer SGEM Vienna, 

active participation, the moderator of the section, laureate of „Best Presenter Award“ with 

the theme „European Standards and Actual Issues of the Tapping in Slovak Criminal Procedure 

Law 



  


