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Oponentský posudok 
na habilitačnú prácu JUDr. Andrej Beleš, PhD. 

„Uchovávanie a oznamovanie údajov o telekomunikačnej prevádzke“ 
  
 
 

Menovacím dekrétom dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského  

v Bratislave doc. JUDr. Eduardom Burdom, PhD. som bol vymenovaný 

 za oponenta habilitačnej práce JUDr. Andreja Beleša, PhD. „Uchovávanie a oznamovanie 

údajov o telekomunikačnej prevádzke“.    

 Publikácia sa venuje analýze problematike uchovávania oznamovania údajov 

o telekomunikačnej prevádzky. Autor hneď v úvode vymedzuje podstatu a účel inštitútu 

telekomunikačnej prevádzky, a zároveň vytyčuje aj možný konflikt medzi bezpečnosťou štátu 

a právom na súkromie jednotlivca.  

V prvej kapitole autor uvádza základné problémy súvisiace s týmto inštitútom a to 

na úrovni vnútroštátnej ako aj nadnárodnej legislatívy, pričom poukazuje aj na aplikačné 

problémy. Autor tu rozvíja už v úvode spomenutý konflikt s garanciami základných práv 

a slobôd. Na základe toho autor vytýčil cieľ, ktorým je zistenie vplyvu práva Európskej únie a 

medzinárodného práva na vnútroštátnu právnu úpravu uchovávania a oznamovania údajov o 

telekomunikačnej prevádzke s predikciou ďalšieho možného vývoja tohto vplyvu 

a metodológiu, ktorú využíval pri tvorbe obsahu tejto práce.  

 V druhej časti publikácie sa autor zameriava na vplyv medzinárodného práva 

verejného na tento inštitút. Nachádza sa tu vymedzenie práva na súkromie a práva na slobodu 
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prejavu a to v rovine teoretickej ale v zmysle aplikačnej praxe Európskeho súdu pre ľudské 

práva, ako aj v kontexte hromadného sledovania.  

 Tretia časť sa obsahovo zameriava na vplyv práva Európskej únie na tento inštitút. 

Autor tu komplexne zhrnul reguláciu telekomunikačnej prevádzky a ochrany údajov upravenú 

sekundárnym právom Európskej únie. Tak isto spracoval najvýznamnejšie rozhodnutia 

Súdneho dvora Európskej únie, čo čitateľovi približuje často krát až prílišne abstraktné 

teoretické vymedzenie.  

 Vo štvrtej časti sa autor zameriava na právnu úpravu uchovávania a oznamovania 

údajov o elektronickej komunikácii v podmienkach Slovenskej a Českej republiky. V oboch 

právnych poriadkoch autor rozpracováva právnu úpravu mimotrestnú ako aj tresnoprocesnú, 

čo čitateľovi poskytuje komplexné sa oboznámenie s danou problematikou. 

Táto práca má dobrú predispozíciu osloviť odbornú i laickú verejnosť nielen 

v Slovenskej republike, ale i v zahraničí. Je spracovaná prehľadne a jej silnou stránkou je tiež 

komplexné spracovanie judikatúry, a to na úrovni národnej, ako aj nadnárodnej úrovni. 

Vzhľadom k tomu, že kniha sa venuje oblasti viacerých právnych odvetví a to jest právo 

medzinárodné, právo európske ako aj trestné právo ju možno vrelo odporučiť, ako vhodný 

študijný materiál k výučbe predmetov zameriavajúcich sa na problematiku týchto právnych 

odvetví so zdôraznením významu pre trestné právo procesné.  

Téma je z teoretického aj z praktického hľadiska veľmi aktuálna, závažná nielen v 

oblasti trestného práva, ale aj všeobecne pre oblasť verejného práva. Na jej systematické a 

komplexné vedecké spracovanie, na ktoré sa habilitant podujal, bola aj mimoriadne náročná. 

Možno konštatovať, že v habilitačnej práci habilitant preukazuje svoje teoretické vedomosti, 

schopnosť využiť metódy analýzy, dedukcie, horizontálnu aj vertikálnu komparáciu a 

syntézu. Analýza využívania pri vypracovaní danej monografie je analýza všeobecného k 

analýze osobitnému, resp. od analýzy internacionálnych a supranacionálnych atribútov k 

analýze vnútroštátnych atribútov.  

Na základe uvedeného možno konštatovať, že posudzovaná habilitačná práca JUDr. 

Andreja Beleša, PhD. „Uchovávanie a oznamovanie údajov o telekomunikačnej prevádzke“ 

z hľadiska obsahu, ako aj z hľadiska formálnych náležitostí, spĺňa kritériá pre habilitačné 

práce, a preto navrhujem, aby bol JUDr. Andreja Beleša, PhD. po úspešnej obhajobe priznaný 

vedecko-pedagogický titul docent vo vednom odbore trestné právo.  

 

Otázky: 
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1. V čom vidíte najvýznamnejšie rozdiely viažuce sa k tomuto inštitútu pri právnej 

úprave v Českej republike a pri právnej úprave v Slovenskej republike?  

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 29. 05. 2022 

 

 

             ............................................. 

          prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.    
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