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Prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD., vedúci Oddelenia trestného práva, kriminalistiky 
a kriminológie, Ústav verejného práva, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, 

Tomášikova 20,  820 09 Bratislava 29,  jozef.zahora@paneurouni.com 

 
V Bratislave 26. júna  2019 

 
 

Posudok oponenta v inauguračnom konaní  
doc. JUDr. Jaroslava Klátika, PhD. 

v odbore 3. 4. 7 Trestné právo 
 

 

Rozhodnutím predsedu Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela 

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD., som bol podľa § 76 ods. 11 zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, § 4 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

a smernice UMB č. 1/2013 o postupe získavania vedeckopedagogických titulov alebo 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Mateja Bela v Banskej 

Bystrici, so súhlasom Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB zo dňa 10. júna 2019, 

vymenovaný za oponenta vo vymenúvacom konaní doc. JUDr. Jaroslava Klátika, PhD., v 

odbore 3. 4. 7 Trestné právo.  

K žiadosti o vypracovanie posudku bola priložená príslušná dokumentácia. 

Konštatujem, že som sa oboznámil s predloženým dokumentmi a ďalšími 

dostupnými informáciami o vedeckej, pedagogickej, publikačnej a ďalšej činnosti 

uchádzača. Predložený posudok som vypracoval po starostlivom preštudovaní priloženej 

dokumentácie, jeho publikovaných prác a taktiež po posúdení výsledkov jeho vedeckej 

práce prezentovaných na domácich a zahraničných vedecko-teoretických podujatiach. 

Vychádzal som aj z osobného poznania uchádzača, ktorého osobne poznám viac ako 

trinásť rokov. V súlade s uvedenými skutočnosťami podávam tento oponentský 

posudok. 

 

I. Pedagogické pôsobenie na vysokej škole 

Doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD. pedagogicky pôsobí na vysokej škole od roku 2004. 

Svoje vedecko-pedagogické pôsobenie začal ako asistent katedry trestného práva na 

Právnickej fakulte UMB Banská Bystrica. Od roku 2005 pôsobil na uvedenom pracovisku 

ako odborný asistent a od roku 2014 až po súčasnosť pôsobí na uvedenom pracovisku 

ako docent a zároveň  aj vedúci katedry trestného práva. Okrem toho, že vedie prednášky 

z predmetov odboru t. j. trestné právo hmotné a trestné právo procesné v dennej 

a externej forme vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, vykonáva  

postupové skúšky z predmetov odboru a je členom komisie pre štátne skúšky a obhajoby 

záverečných prác  
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V pedagogickej činnosti tvorivo využíva nielen poznatky získané štúdiom odbornej 

literatúry, ale aj výsledky vlastnej vedecko-výskumnej činnosti. Jeho pedagogické 

pôsobenie je vysoko hodnotené zo strany kolegov ale aj samotných študentov. Pútavým 

spôsobom vie prepojiť prednášanú problematiku s jeho praktickými skúsenosťami ako 

advokáta. Pri prednáškach používa vhodné didaktické pomôcky.  

Významným atribútom jeho pedagogických aktivít je autorstvo resp. 

spoluautorstvo na vysokoškolských učebniciach a učebných textoch. K vyučovaným 

predmetom sa autorsky/spoluatorsky podieľal na vypracovaní viacerých 

vysokoškolských učebníc a  učebných textov/skrípt. Uchádzač participoval na 7 

učebniciach (celkom 25 záznamov - viaceré sú evidované ako kapitoly v učebniciach) a 4 

skriptách, čím spĺňa požiadavku publikovania min. 3 vysokoškolských učebníc, kapitol vo 

vysokoškolských učebniciach, skrípt a učebných textov. 

Počas svojho pedagogického pôsobenia na vysokej škole uchádzač preukázateľne 

viedol 145 bakalárskych a diplomových prác. Po vymenovaní za docenta viedol 9 

doktorandov,  ktorí doktorandské štúdium úspešne ukončili obhajobou dizertačnej práce 

a v súčasnosti vedie ďalších dvoch doktorandov po dizertačnej skúške. Preto možno 

skonštatovať, že uchádzač spĺňa aj požiadavku školenia doktorandov v odbore v ktorom 

sa má uchádzačovi udeliť titul, alebo v príbuznom študijnom odbore. Na základe 

uvedeného, zastávam názor, že doc. Klátik ovplyvnil rozvoj študijného odboru trestné 

právo vytvorením vedeckej školy a jeho názory prijímajú a rozvíjajú jeho vyškolení 

doktorandi. 

Z predloženej dokumentácie vyplýva, že uchádzač 15 rokov (z toho 6 rokov po 

habilitácii) pôsobí ako vysokoškolský učiteľ v odbore trestné právo čím spĺňa podmienku 

vykonávanie vysokoškolskej pedagogickej činnosti najmenej po dobu 6 rokov z toho 

najmenej 3 roky po úspešnej habilitácii. V zmysle vyššie uvedeného možno konštatovať, 

že doc. Klátik je v odbore trestné právo uznávanou a akademicky vyzretou pedagogickou 

osobnosťou.  

 

II. Vedecké pôsobenie uchádzača 

Popri pedagogickej činnosti, je doc. Klátik plne zapojený aj do vedeckej práce. 

Vedecká činnosť doc. Klátika je zameraná predovšetkým na europeizáciu trestného práva, 

korupciu, terorizmus a v ostatnom čase sa vedecky a publikačne venuje problematike 

elektronického monitoringu v trestnom konaní. Bol riešiteľom deviatich výskumných 

úloh, z ktorých viaceré sú už ukončené. V súčasnosti vedie projekt (je zodpovedný 

riešiteľ) APVV-15-0437 pod názvom "Interdisciplinárny prístup k elektronickému 

monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí“. Možno konštatovať 

že kritérium riešenie výskumných alebo vývojových projektov v odbore, v ktorom sa má 

uchádzačovi udeliť titul, alebo v príbuznom odbore kde sa vyžaduje 2 x riešiteľ - uchádzač 

spĺňa, ba vysoko prekračuje.  

Doc. Kátik je autorom resp. spoluautorom troch vedeckých monografií. 

Monografie, ktorých je doc. Klátik autorom, resp. spoluautorom sú spracované na vysokej 

odbornej úrovni. Možno povedať, že uchádzač spĺňa  kritérium publikovanie 

predpísaného počtu vedeckých monografií. 
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Popri vedeckých monografiách je doc. Klátik aj autorom 108 vedeckých prác 

vydaných domácich vydavateľstvách, 30 vedeckých prác vydaných v zahraničných 

recenzovaných časopisoch a zborníkoch. Vedecké práce publikované vo vedeckých 

periodikách alebo recenzovaných zborníkoch prinášajú pôvodné, originálne poznatky 

o prioritnom predmete jeho profesionálneho záujmu, teda  predovšetkým o problematike 

trestného práva. Ďalšie samostatné odborné práce v časopisoch a zborníkoch svojím 

rozsahom, rôznorodosťou tém, šírkou odborného záujmu svedčia o jeho odborno-

publikačnej a nepochybne aj pedagogickej spôsobilosti odovzdávať vedomosti i v širšom 

meradle ako len v rámci ním vytvorenej školy, ktorú v rámci vlastnej výučby a 

pedagogického pôsobenia vytvoril. 

Viaceré z uvedených publikácií majú špičkovú hodnotu – kategória A. V zmysle 

platných kritérií na  získanie vedecko-pedagogického titulu  profesor na PF UMB 

v Banskej Bystrici sa vyžaduje že uchádzač predložil najmenej tri publikácie 

v kategórii  A podľa kritérií Akreditačnej komisie. Z publikačných výstupov uchádzača 

túto podmienku podľa môjho názoru, napĺňajú min. nasledovné výstupy: 

1. Kelemen, M., Klátik, J. et al. Electronic monitoring of persons - effects and 

possibilities San Antonio : FedEx Print & Ship Center, 2018. ISBN 978-0-692-

10738-6, [KLÁTIK, Jaroslav (30%)]. 

2. Vráblová, M., Klátik, J. Rísová, V. Drogové trestné činy. Praha: Leges 2019, ISBN 

978-80-7502-362-9 [KLÁTIK, Jaroslav (33%)]. 

3. Klátik, J. Harmonizácia slovenského trestného práva s právom Európskej únie. 

Kapitola 3. In Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České 

republiky a Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015. s. 38-53 [1,15 AH]. [KLÁTIK, 

Jaroslav (100%)]. 

Možno skonštatovať, že uchádzač spĺňa aj túto požiadavku. 

O jeho uznaní v odbornej komunite svedčí aj množstvo citácií či už domácich alebo 

zahraničných. Doc. Klátik spĺňa, ba až niekoľkonásobne prevyšuje kritérium citácie 

a odkazy v domácich/zahraničných publikáciách. V zmysle kritérií PF UMB na 

vymenovanie sa profesora sa vyžaduje min. 35 domácich ohlasov (skutočnosť 194) a 5 

zahraničných ohlasov (skutočnosť 82). 

Uchádzač úspešným vedením doktorandov, riešením vedeckovýskumných úloh, 

aktívnou účasťou na vedecko-teoretických podujatiach, ako aj ich organizovaním a 

garanciou, ovplyvnil vývin odboru trestné právo vytvorením vedeckej školy, ktorá 

nadväzuje na jeho publikované vedecké práce. 

 

III. Ďalšie skutočnosti dotvárajúce osobnostný profil uchádzača 

Okrem pedagogického a vedeckého pôsobenia doc. Klátik pôsobí aj ako úspešný 

advokát. Je tiež členom viacerých pracovných skupín, resp. komisií napr. Pracovnej 

skupiny Akreditačnej komisie Slovenskej republiky pre právo a medzinárodné vzťahy, 

Pracovnej skupiny Slovenskej advokátskej komory pre trestné právo,  Komisie 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre ESMO, Výberovej komisie 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre výber sudcov. 
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IV. Záver  

Vysoká odborná úroveň vedeckovýskumných, vedecko-teoretických, vedecko-

publikačných, vedecko-organizačných ako aj ďalších aktivít doc. JUDr. Jaroslava Klátika, 

PhD. preukazuje, že sa stal uznávanou vedeckou osobnosťou a jeho vedecké práce dosiahli 

aj medzinárodné uznanie. Dlhodobo pozitívne hodnotenou prácou preukázal, že vo 

svojom vedeckom a pedagogickom raste postupoval systematicky, cieľavedome rozvíjal 

svoje odborné vedomosti a pedagogické zručnosti a významne obohatil rozhodujúcu 

oblasť jeho profesionálneho záujmu – trestného práva.  

Uchádzač splnil všetky obligatórne požiadavky § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, napĺňa a vo väčšine 

prekračuje ukazovatele požadované v „Minimálnych kritériách pre habilitačné konanie a 

konanie na vymenúvanie profesorov na UMB“, schválených Vedeckou radou UMB 

3. mája 2018.  

 

Odporúčam, aby vedecká rada na základe úspešného vymenúvacieho konania 

predložila návrh na  vymenovanie doc. JUDr. Jaroslava Klátika, PhD. za profesora v 

odbore 3.4.7 „trestné právo“. 

 


