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1. Aktuálnosť spracovanej témy habilitačnej práce: 

Z názvu predloženej a na základe voči mne vznesenej požiadavky oponovať predložený 

vedecký text habilitačnej práce, teda zo zadanej témy uvedenej práce je zrejmé, že 

predmetom jej spracovania nie je na slovenské pomery bežná odborná problematika. 

Napriek značnej pozornosti, venovanej uvedenej problematike viacerými autormi 

zahraničnej proveniencie, a to spracovanej z interdisciplinárnych hľadísk, ktorí svoje 

náhľady i publikovali knižne, možno jednoznačne vyhlásiť, že z pohľadu práva a právnej 

regulácie ide o spracovanie mimoriadne aktuálnej problematiky. Najmä preto, že napriek 

v minulosti vehementne deklarovaným predpokladom o dramaticky sa zvyšujúcej 

efektívnosti boja s praním tzv. špinavých peňazí a s financovaním terorizmu 

v medzinárodnom meradle, dosiaľ nie sú výsledky týchto preventívnych a represívnych 

aktivít uspokojivé. Preto v tomto prípade možno hovoriť súčasne o vysokej miere 

zložitosti autorkou spracovanej problematiky a o jej výnimočnej odvahe spracovať tému 

nielen vysoko aktuálnu, ale vo forme habilitačnej práce v spoločenskom prostredí 

súčasného Slovenska aj dlhodobejšie žiadanú. Táto téma sa pritom prirodzene stáva stále 

častejšie predmetom záujmu ako právnej vedy, tak i právnej praxe. Možno súčasne 

konštatovať, že ide nesporne i o tému využiteľnú spoločenskou praxou, vrátane štátno-

bezpečnostnej sféry.   

 

2. Vhodnosť štruktúry obsahu habilitačnej práce: 

Posudzovaná habilitačná práca poskytuje množstvo teoretických informácií o aktuálnej 

(de lege lata) i perspektívnej (de lege ferenda) právnej úprave regulujúcej nárok na 

zvýšenú starostlivosť o klienta s poukazom na jeho ochranu pred legalizáciou príjmov 

z trestnej činnosti. Paralelne je predmetom odborného spracovania súčasne aj ochrana 

spoločnosti, komunity i jednotlivca pred financovaním terorizmu. Dielo sa teda zameriava 

najmä na komplexnú charakteristiku spracovávanej problematiky, a to už od jej vzniku, 



samozrejme, z dôrazom na právne aspekty fungovania tejto regulácie de lege lata. Z tohto 

hľadiska autorkou diela zvolenú systematiku jej habilitačnej práce považujem za vhodnú, 

zvládnutú a zvolenú v zásade správne. Štruktúra posudzovanej habilitačnej práce je 

napriek zložitosti, členitosti a čiastočne aj informačnej otvorenosti a heterogénnosti 

spracovanej problematiky prehľadná. Jednotlivé kapitoly diela svojim obsahovým 

spracovaním na seba logicky nadväzujú a vykazujú primeranú mieru požadovanej 

informačnej koncentrovanosti. Dielo možno považovať, vzhľadom na jeho zameranie a 

charakter, do značnej miery za priekopnícke a inšpiratívne, a to nielen vo 

vymedzenom okruhu doterajšej špecializovanej slovenskej vedeckej právnickej literatúry. 

 

3. Metodológia spracovania riešenej problematiky: 

V rámci snahy o dosiahnutie vytýčeného obsahového zamerania textu a pracovného 

postupu využitého pri vypracovaní habilitačnej práce si autorka logicky zvolila skúmanie 

zadaného predmetu použitím širšieho spektra vedeckých metód bádania. Využila však 

najmä metódu vedeckej analýzy normatívnej právnej úpravy a následnú abstrakciu 

realizovanú formou deskriptívnej definície kľúčových inštitútov a vzťahov a metódu ich 

komparácie. Autorka ale prirodzene a nevyhnutne využila aj ďalšie základné metódy 

smerujúce k úspešnému zavŕšeniu spracovania zadanej problematiky. Najmä metódu 

vedeckej syntézy excerpovaných poznatkov a dedukcie, a to čiastočne prezentovanú aj 

v historickom priereze. Možno preto tvrdiť, že autorka posudzovanej práce využila všetky 

nevyhnutne potrebné a dostupné metódy vedeckého skúmania ňou identifikovaného 

predmetu skúmania. Preto, pokiaľ ide o autorkou zvolené metódy excerpovania, 

spracovania a finalizovania rezultátov skúmanej problematiky, možno konštatovať, že 

pragmaticky zvolila a následne použila optimálne a pre spoločenské vedy tradične 

používané metódy vedeckého skúmania predmetu spracovania. Rozsiahlejším využitím 

štatistických metód by dosiahla ešte väčšiu dokumentárnosť tvrdení zakomponovaných do 

textu habilitačnej práce. 

 

4. Využitie odborných prameňov v obsahu textu habilitačnej práce:  

Autorka vychádzala pri spracovaní vybranej problematiky, vzhľadom na nedostatočnú 

rozpracovanosť právo - vedecky prezentovanej témy v tuzemsku, z primerane rozsiahleho 

resp. dostatočného množstva (objemu) dostupných domácich literárnych zdrojov, ale 

logicky predovšetkým zahraničných vedeckých a odborných prameňov. Avšak i zo 

širokého produkčného spektra legislatívnych aktov Európskej únie i Slovenskej republiky. 

Štruktúra cieľového zamerania deklarovaných titulov použitej vedeckej a odbornej 

literatúry preukazuje súčasne nadpriemerný záujem autorky o predloženie kompaktnej 

a komplexnej sumy poznatkov de lege lata aj de lege ferenda. Vedeckej obci známe i 

novo odkrývané poznatky dokázala autorka vhodne a inovatívne transformovať do 

finálnej  písomnej podoby textu habilitačnej práce. Cenná je však aj jej efektívne 

rezultujúca práca s rozsiahlou škálou legislatívnych zdrojov poznania rozpracovávanej 

odbornej problematiky. 

 

5. Hĺbka a správnosť uskutočnenej analýzy: 



Z hľadiska potrieb kreovania dostatočne kompaktného a komplexného obsahu jej 

vedeckej iniciatívy koncentrovanej do textu habilitačnej práce, t.j. hĺbky jej poznatkového 

pokrytia, šírky tematického zamerania a systematiky logického spracovania existujúcich 

vedeckých informácií o traktovanej problematike, ako aj potreby dôkladnej analýzy 

právnej úpravy skúmanej problematiky, autorka rozvrhla štruktúru textu svojej 

habilitačnej štúdie systematicky do v zásade primeraného počtu hlavných kapitol. Tieto 

ucelené komplexy textu ďalej členila podľa ich obsahu na jednotlivé, tematicky ucelené 

a vzájomne logicky previazané podkapitoly. Posudzovaná habilitačná práca tak svojim 

metodickým spracovaním dosahuje parametre, opierajúce sa a logicky vychádzajúce 

najskôr z okruhu obsahujúceho úvodné teoretické vymedzenie základných pojmov 

vložených do príslušných relácií, spojených s analyzovanou problematikou. Aplikačná 

poloha resp. pozícia v texte habilitačnej práce akumulovaných teoretických poznatkov je 

koncipovaná ako apendix textu príslušnej pasáže diela.  

 

6. Jazyková a terminologická úroveň spracovania problematiky, formálne náležitosti 

a úprava habilitačnej práce:  

Po jazykovej, terminologickej, štylistickej a ostatnej formálnej stránke je habilitačná 

práca pomerne bezchybným a kompaktným vedecko-odborným literárnym celkom. Je 

formálne bez závažnejších chýb a v súlade s požadovanými náležitosťami stanovenými 

pre tento typ kvalifikačných prác. Terminológia používaná autorkou diela je v súlade 

s medzinárodne akceptovanými normami a označeniami konkrétnych javov, nástrojov, 

faktorov, inštitúcií. 

 

7. Originalita poznatkov koncentrovaných v texte habilitačnej práce: 

Pokiaľ ide o charakterizovanie dosiahnutého stupňa originality diela, je potrebné 

konštatovať na základe rozboru jeho textu a autorských formulácií, že mnou oponovanú 

habilitačnú prácu možno akceptovať ako jednoznačne priekopnícku, novátorsky 

zameranú, keďže v slovenskej vedeckej právnickej literatúre dosiaľ dielo obdobného 

zamerania, rozsahu, obsahu a poslania absentovalo. 

 

8. Splnenie cieľov stanovených spracovaním habilitačnej práce:  

Vychádzajúc z obsahového spracovania predloženej habilitačnej práce je možné 

konštatovať, že autorke diela sa podarilo spracovaním vybranej problematiky naplniť 

stanovený cieľ tak, ako ho vymedzuje v úvode svojej vedeckej práce. Cieľom bolo 

konkrétne spracovať zadanú problematiku komplexne, inovatívne ako z právneho, tak aj 

a inštitucionálneho hľadiska, vychádzajúc zo získaných a rozpracovaných vedeckých 

poznatkov. Cieľom bolo, i keď nie vyjadreným expressis verbis, súčasne poskytnúť čo 

najširší náhľad na vybrané právne aspekty, späté s vnútroštátne, euroúnijne 

a medzinárodne normovanou koncepciou zvýšenej starostlivosti o klienta z pohľadu 

ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním 

terorizmu. 

 

9. Prínos habilitačnej práce pre ďalší rozvoj vedy a praxe: 

Vzhľadom na aktuálnosť spracovanej problematiky je nevyhnutné hodnotiť v adekvátnej 

rovine aj vedecko-informačný prínos oponovanej vedeckej monografie stvárnenej do podoby 



habilitačnej práce. Možno konštatovať, že predložená habilitačná práca je súčasne vedeckou 

prácou. Takto kreovaná a koncipovaná vedecká práca je, vychádzajúc z hodnotenia úrovne jej 

obsahového spracovania, prínosná ako širší základ pre ďalší teoretický výskum v nej 

spracovanej problematiky, ako aj pre utilitárne zamerané praktické využitie. Nielen po jej 

publikovaní, ale predovšetkým po jej dôkladnom preštudovaní a vhodnom aplikovaní z nej 

excerpovaných poznatkov na súčasné spoločenské dianie sa dokonca môže reálne zvýšiť 

miera informovanosti vedeckej právnickej obce o v jej obsahu riešených problémoch. Pre 

praktikov sa môžu poznatky koncentrované v obsahu diela súčasne stať vhodným 

a inšpiratívnym návodom na riešenie problémov prejavujúcich sa v spoločenských vzťahoch 

v podobe ich deformácií. Predpokladáme, že dielo môže byť osobitne osožné tiež 

v pedagogickom procese, profesijne vzdelávajúcom nielen okruh právnikov zameriavajúcich 

sa na problematiku finančného práva, trestného práva, obchodného práva, medzinárodného 

práva, európskeho práva a kriminológie. 

 

10. Odporúčania: 

Vzhľadom na pomerne rozsiahlo verbálne vyjadrený názov diela, nie obvyklý ani pre 

habilitačnú prácu, ani pre vedeckú monografiu, ale skôr iba pre vedeckú štúdiu, odporúčal 

som jeho autorke zvážiť zjednodušenie resp. „skomercionalizovanie“ názvu habilitačnej 

práce resp. diela. Avšak bez toho, aby bola výraznejšie dotknutá vypovedajúca úroveň 

textu tvoriaceho názov diela či jeho problémová, významová stránka. Odporúčal som tiež 

niektoré redakčné korektúry textu diela, napr. podrobiť supervízii jazykovú stránku 

písaného prejavu tak, aby boli odstránené niektoré štylistické a gramatické disproporcie 

(napr. nesprávne slovné spojenie „mám za to“ nahradiť správnou formuláciou „zastávam 

názor“, atď.). Odporúčal som tiež precizovať resp. upraviť minuskulu priezviska na 

majuskulu tak, aby došlo k súladu s ostatnými článkami citačného indexu. Moje 

odporúčania boli do značnej miery akceptované. V zozname použitej literatúry som tiež 

odporúčal zjednotiť písmená zoradené v priezviskách autorov.  

 

11. Celkové zhodnotenie habilitačnej práce: 

Habilitačná práca opierajúca sa o už publikovanú monografiu autorky je nesporným 

obohatením slovenskej vedeckej a odbornej právnickej spisby. Má potenciál ďalšieho 

rozvíjania teoretických i praktických parametrov, načrtnutých vo svojom obsahu, konštrukcii 

myšlienok a v okruhu vedeckej argumentácie vytvárajúcej jadro textu. Dielo je konštruované 

sofistikovane po formálnej i obsahovej stránke. Jednotlivé časti habilitačnej práce na seba 

logicky nadväzujú, vytvárajú komplex vedeckých poznatkov, ktoré možno kriticky 

analyzovať a konštruktívne syntetizovať do rezultátu, ktorý na komparatívnej báze súčasne 

spĺňa požiadavky zameriavajúce sa na ďalší rozvoj súčasného poznania, t.j. teórie, ale tiež 

i aplikačnej praxe. Publikácia habilitačnej práce prezentuje svojim spracovaním dosiahnutú 

vysokú odbornú erudíciu autorky textu diela. Jeho text je prehľadný, pochopiteľný, jasný 

a zrozumiteľný. Konštrukcia celku i architektúra textu jednotlivých častí diela je koncipovaná 

pragmaticky. Korešponduje vysokým odborným nárokom, kladeným na jeho spracovanie. 

Napriek rozsiahlosti spracovanej problematiky, jej interdisciplinárnemu charakteru, zložitosti 

a otvorenosti nastolených problémov, autorka diela svoju úlohu zvládla. Tomu predchádzalo 

korektné stanovenie cieľa sledovaného spracovaním tohto diela, konštruktívne zvolené 



hypotézy a racionálny spôsob preukazovania ich pravdivosti (potvrdenia). Členitosť obsahu 

habilitačnej práce resp. knižnej publikácie nezaťažuje jeho ideovú „pochopiteľnosť“ resp. 

stupeň prehľadnosti, ale primárne je rezultátom prirodzeného rozvrstvenia vedeckých 

poznatkov dosiahnutých doterajším vedeckým skúmaním spracovanej problematiky, 

predovšetkým zahraničnými autormi. Poznámkový aparát a rozsah a obsah použitej literatúry 

dokumentujú snahu autorky diela o komplexné spracovanie problematiky, ktorej jednotlivé 

informačné zdroje sa opierajú o už známe, ale autorkou súčasne tvorivo rozpracované 

poznatky, ústiace do vízií a záverov de lege ferenda.    

 

12. Záver:   

Na záver je možné jednoznačne konštatovať, že autorka recenzovaného vedeckého diela 

preukázala schopnosť samostatne, tvorivo, za pomoci odbornej literatúry novátorsky 

a kvalifikovane, t. j.  na požadovanej odbornej úrovni spracovať vedecký text vykazujúci 

jednoznačne identifikovateľné parametre originality. Habilitačná práca je dielom využiteľným 

ako základ pre ďalšie teoretické rozpracovanie zadanej témy. Poznatky včlenené do textu 

habilitačnej práce sú súčasne racionálne využiteľné v aplikačnej rovine. To znamená, 

že v ňom koncentrované poznatky sú vhodné na praktické využitie. Preto predloženú  

habilitačnú prácu odporúčam prijať na ústnu obhajobu. 

 

 

 

 

V Bratislave, 22. októbra 2022           ......................................................................... 

 

                                                                              prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., MBA. 

        oponent 

 

 


