
Výpis z uznesení Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 

 Právnickej fakulty 

 zo dňa 15.06.2022 

 

 

BOD 5 ) Habilitačné konanie o udelenie titulu docent – JUDr. Andrej Beleš, PhD. - 

Univerzita   Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva,  v odbore 

trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný 

odbor 3.4.7.) – schválenie návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

Predseda VR PraF UK otvoril bod 5) - návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent JUDr. Andrejovi Belešovi, PhD., v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.). Potom odovzdal slovo prodekanovi 

pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomášovi Strémymu, PhD., ktorý v mene predsedu habilitačnej 

komisie prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. v tomto konaní, predniesol návrh  a prečítal členom 

VR PraF UK zápis z  habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce habilitanta v odbore 

trestné  právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.7.), zo dňa 14.06.2022. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

 

Členovia: 

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.  

Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR 
 

doc. JUDr. Miloš Deset, PhD. 

Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR 

 

Oponenti:  

prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.  

Pracovisko: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno, ČR     

 

doc. JUDr. Filip Ščerba, Ph.D. 

Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR 

              

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. 

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Téma habilitačnej prednášky:   

Právo na účinné vyšetrovanie z pohľadu Európskeho súdu pre ľudské práva a vnútroštátnych 

súdnych inštitúcií 
 

Téma habilitačnej práce:  

Uchovávanie a oznamovanie údajov o telekomunikačnej prevádzke 

 

 

Prodekan pre vedu a rozvoj prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. informoval prítomných o 

výsledku hlasovania členov habilitačnej komisie a oponentov po skončení habilitačnej 

prednášky a obhajoby habilitačnej práce JUDr. Andreja Beleša, PhD. zo dňa 14.06.2022. Počet 

členov oprávnených hlasovať bol 6, z toho prítomných 5 členov. Počet kladných hlasov 5, počet 



záporných hlasov 0, počet neplatných hlasov 0. Komisia a oponenti sa rozhodli podať návrh 

predsedovi Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na udelenie 

vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Andrejovi Belešovi, PhD., v študijnom  odbore 

trestné  právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.7.), ktorý ho predložil na rokovanie VR PraF UK.  

 

Následne predseda VR PraF UK podporil tento návrh a vyzval predsedu habilitačnej 

komisie prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. aby sa vyjadril k priebehu konania. Ten uviedol, 

že habilitant sa kvalifikovane pripravil na habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce 

a na všetky položené otázky odpovedal na vysokej odbornej úrovni. Habilitant podľa jeho 

vyjadrenia vystavil veľmi dobré vysvedčenie Ústavu európskeho práva. Vyzval prítomných 

členov VR PraF UK na podporu návrhu pri hlasovaní o predmetnom návrhu.K výzve na 

podporu návrhu sa pripojil aj predseda VR PraF UK. 

 

Potom predseda VR PraF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu, do ktorej sa nikto 

neprihlásil a tak dal predseda VR PraF UK o prednesenom návrhu hlasovať v tajnom 

hlasovaní ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams, pričom o výsledku 

hlasovania informovali skrutátori. Z výsledku hlasovania bol vyhotovený protokol a vytlačený 

hlasovací lístok z ON-LINE hlasovania. 

 

 

Hlasovanie č. 6:  

 

Počet členov vedeckej rady oprávnených hlasovať:     50 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:         39  

 

Počet odovzdaných hlasov: 37 

z toho: 

Za:            37 hlasov 

Proti:          0 hlasov 

Zdržal sa:   0 hlasov 

 

Návrh bol  jednomyseľne prijatý. 

 

Nehlasovali: 2 členovia VR PraF UK (z 39 v tom čase prítomných). 

 

Uznesenie č. 6: 

 

Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty schvaľuje  

v habilitačnom konaní o udelenie titulu docent JUDr. Andrejovi Belešovi, PhD. – 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Ústav európskeho práva, 

v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný 

študijný odbor 3.4.7.) návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

 

                                                                                                  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

                                                                                                          predseda VR PraF UK 

                                                                                                                dekan fakulty 


