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doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.  
Adresa: Dlhá 719/33, 951 44 Výčapy-Opatovce  

Tel.: 00421918938574  

E-mail: deset.milos@gmail.com   

Dátum narodenia: 19. 10. 1982 

 

 

VZDELANIE   

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava  

2006 - 2009, Trestné právo - doktorandské štúdium - PhD. 

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava  

2001 - 2006, Právo - magisterské štúdium - Mgr. 

 

Doplňujúce informácie o vzdelaní  

28. 11. 2017  

Habilitácia v odbore trestné právo na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte   

Téma habilitačnej prednášky: Perspektívy európskeho prokurátora v trestnom konaní  

Akademický titul: doc.  

 

Máj – jún 2012  

Vedecko-výskumný pobyt na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe  

16. 9. 2018 – 30. 9. 2018 

Vedecko-výskumný pobyt na Teheránskej univerzite, Fakulte práva a politických vied 

 

Máj 2007  

Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce z trestného práva   

Téma rigoróznej práce: Trestnoprávna ochrana života Akademický titul: JUDr. 

 

PRIEBEH ZAMESTNANÍ  

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta  

03/2018 – doteraz, docent 

10/2009 – 02/2018, odborný asistent 

 

Pedagogická činnosť  

Trestné právo procesné a Kriminalistika  

 

Publikačná činnosť  

- Autor monografie "Zabezpečovanie informácií dôležitých pre trestné konanie a právo na súkromie"   

- Spoluautor dvoch monografií a učebníc trestného práva procesného  

- Autor a spoluautor vedeckých článkov v časopisoch a príspevkov v zborníkoch (napr. na témy: právo 

na súkromie vo vzťahu k trestnému konaniu, domáce násilie, trestnoprávna ochrana života, terorizmus, 

organizovaný zločin)  
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Aktívna účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách 

- 3rd Annual International Conference on Law and Policy 2016 v Oxforde, International Scientific 

Conference SGEM 2018 vo Viedni, Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté v Prahe, 

Olomoucké právnické dny v Olomouci, Prípravné konanie – možnosti a perspektívy v Bratislave, 

Bansko-bystrické zámocké dni práva vo Vígľaši, Košické dni trestného práva v Košiciach 

 

Účasť na vedeckých projektoch  

- Zodpovedný riešiteľ projektu VEGA (Informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-

pátracej činnosti získavania informácií dôležitých pre trestné konanie)  

- Spoluriešiteľ projektov VEGA (Garancie procesných práv v trestnom konaní v rámci Európskej únie, 

Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny poriadok SR, Revízia rozhodnutí v trestnom konaní, 

Trestnoprávne aspekty boja proti terorizmu)  

- Spoluriešiteľ projektu APVV (Trestnoprávna ochrana života a zdravia v podmienkach Slovenskej 

republiky, Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo)  

- Hodnotiteľ vedecko-výskumných projektov grantovej schémy APVV 

 

Edičná činnosť  

- Editor zborníkov z vedeckých konferencií 

 

Poradňa pomoc obetiam násilia Nitra  

2008 – 2009 právny poradca  

 

Právne poradenstvo 

- Poskytovanie právnych rád a konzultácie s obeťami trestnej činnosti, najmä s obeťami domáceho 

násilia, spisovanie právnych podaní pre klientov poradne 

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI  

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)  

Nemecký jazyk - Úplný začiatočník (A1)  

Slovenský jazyk - Expert (C2) 

 

OSTATNÉ ZNALOSTI  

Hospodárska korešpondencia - pokročilý  

Microsoft Word - pokročilý  

Microsoft Excel - pokročilý  

Microsoft PowerPoint - pokročilý  

Microsoft Outlook – pokročilý 

 

ĎALŠIE ZNALOSTI, SCHOPNOSTI   

Vodičský preukaz typ B, veľmi dobré komunikačné schopnosti, analytické myslenie, veľmi dobrý 

písomný prejav a práca s textom, organizačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, 

veľmi dobrý spoločenský prehľad 

 

ZÁUJMY  

Cestovanie, záujem o kultúru (divadlo, kino, literatúra, výtvarné umenie), šport, záujem o politiku  


