plk. prof. JUDr. Jozef Králik, CSc., – päťdesiatpäťročný

Bolo že to radosti v rodine Králikovcov, keď v predzvesti blížiacej sa zimy dňa 27.
novembra 1953 zažiarilo najvrelšie slniečko na tom božom svete – narodil sa prvorodený syn
Jozef. Narodil sa v Bratislave, no životodarné korene jeho siahajú až do malebnej krajinky
zvlnených kopcov a kopčekov rodiska jeho rodičov – do Výčapkov.
Po absolvovaní povinnej školskej dochádzky a úspešnom ukončení štúdia na známom
bratislavskom Gymnáziu na Metodovej ulici sa v roku 1973 začala na Právnickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave črtať jeho celoživotná dráha právnika, vysokoškolského
pedagóga, publicistu i verejného činiteľa. Štúdium ukončil v roku 1978 a v priestoroch Alma
mater – na Katedre správneho a finančného práva UK – aj zostal pôsobiť pod otcovskou
i odbornou kuratelou známych profesorov J. Giráška a A. Slovinského. Najskôr ako asistent,
v rokoch 1981 – 1992 ako odborný asistent a po úspešnej habilitácii od roku 1993 ako docent,
presne o desať rokov neskôr ako profesor pre vedný odbor 68-13-9 obchodné a finančné
právo.
Z jeho plnohodnotného a bohatého života vidno, že mu učarovala patina posluchární
i vôňa kriedy, vzdelávanie iných i seba samého sa mu stalo poslaním, ba akýmsi
zmysluplným celoživotným koníčkom. Iba v rokoch 1994 – 1999 ako vedúci Úradu
Ministerstva kultúry SR a následne do roku 2001 ako advokát sa jeho sily a schopnosti
rozvíjali na inej vlnovej dĺžke, aby sa skromne vrátil k svojej celoživotnej láske – vzdelávaniu
mladej generácie. Od roku 2004 v hodnosti plukovníka pôsobí na Akadémii Policajného
zboru v Bratislave ako vedúci Katedry verejnej správy a verejných financií a garant
študijného odboru 8.3.2 bezpečnostné verejno-správne služby a študijného programu
bezpečnostno-správne služby vo verejnej správe. Spoločenské postavenie vysokoškolského
pedagóga so sebou prinieslo postupne množstvo angažovaných činností ako šitých pre nášho
kreatívneho a invenciou obdareného oslávenca. Jeho pedagogická dráha je sprevádzaná
výraznou spoločenskou angažovanosťou, napr. od roku 1980 ako člena Slovenského
poľovníckeho zväzu, od roku 1995 Spolku slovenských spisovateľov, od roku 2001 Združenia
slovanskej vzájomnosti, od roku 2004 Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
a mnohých ďalších záujmových organizácií.
Rovnako aktívne a angažovane pracoval v rôznych orgánoch vysokých škôl, na ktorých
počas svojej bohatej pedagogickej praxe pôsobil, v súčasnosti je od roku 2004 členom
Vedeckej rady Akadémie Policajného zboru v Bratislave i členom Akademického senátu A
PZ, v rokoch 2006 – 2008 bol členom vedenia Európskeho polytechnického inštitútu s. r. o.
v Kunoviciach, od roku 2007 je členom Rady vysokých škôl a od roku 2008 je členom
Vedeckej rady Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka.

K jeho výrazným aktivitám – ako školiteľa doktorandov – patrí nesporne aj starostlivosť
o mladú generáciu pedagógov a členov vedeckej obce. Úspešne napomohol získanie titulu
PhD. JUDr. A. Vavríkovej či JUDr. K. Chovancovej, v súčasnosti je školiteľom ďalších 5
doktorandov, z ktorých už úspešne obhájila titul PhD. JUDr. J. Šimonová. Prebohatá je jeho
angažovanosť v rôznych kvalifikačných komisiách, v ktorých – napr. habilitačnej či pre
obhajoby doktorandských dizertačných prác – je predsedom, a vo svojej dlhoročnej
pedagogickej praxi viedol stovky diplomantov i spracovateľov záverečných bakalárskych
prác.
Azda niet pedagóga, ktorý by necítil potrebu podeliť sa o získané poznatky a vedomosti
so širokou verejnosťou. Jeho prednášková a publikačná činnosť je skutočne impozantná. So
svojimi príspevkami vystúpil na množstve medzinárodných i domácich odborných
a vedeckých podujatí, ako napr. v Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Toruni, Štrasburgu,
Budapešti, Paríži, Buchare, Taškente, Prahe, Brne, Olomouci, Kunoviciach, Luhačoviciach
a inde. Jeho aktivity obsahujú množstvo vypracovaných a obhájených projektov, ako napr.
projekt reformy riadenia a organizácie kultúrnych inštitúcií v SR z roku 1995, študijné
programy pre študijný predmet finančné právo na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, Vysoké učení technické v Brne, Fakultu masmediálnej komunikácie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave i Fakultu sociálno-ekonomických vzťahov
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka alebo študijného programu pre študijný odbor
bezpečnostné verejno-správne služby na Akadémii Policajného zboru v Bratislave či
bakalárskeho a magisterského študijného programu právo a podnikání pre potreby
Európskeho polytechnického inštitútu s. r. o. v Kunoviciach.
Jeho publikačná činnosť je nesmierne bohatá nielen čo do množstva, ale aj šírky záberu. 8
monografických prác, 15 vysokoškolských učebníc spracovaných samostatne a 20
v spoluautorstve, viac ako 40 pôvodných vedeckých a odborných štúdií, viac ako 560
odborných článkov v dennej tlači a odborných periodikách, viac ako 200 recenzií doma
i v zahraničí, 201 citácií v tuzemských publikáciách a 88 v publikáciách zahraničnej
proveniencie svedčia o mimoriadnej usilovnosti i kredibilite, ktorú náš oslávenec požíva
v odbornej i laickej verejnosti. Iste nie náhodou sa ocitol v rokoch 2003 i 2005 v publikácii
Who is who v SR medzi významnými ženami a mužmi Slovenska.
S publikačnou činnosťou je úzko späté aj členstvo v redakčných radách, ako napr.
periodika Obchodné právo, kde je predsedom redakčnej rady, Policajná teória a prax,
Slovanská vzájomnosť alebo v minulosti to boli aj Právny poradca, Verejná správa a iné.
Z mozaiky bohatej angažovanej činnosti plk. prof. JUDr. Jozefa Králika, CSc., sú to iba
čriepky majúce však veľkú vypovedaciu hodnotu. Dávajú pravdivý obraz o človeku, ktorý
zasvätil svoj život ušľachtilej myšlienke výchovy novej generácie vzdelaných, sebavedomých
a emancipovaných ľudí budúceho veku. Chceme spolu so všetkými, ktorí ho poznajú, popriať
nášmu oslávencovi ešte mnoho a mnoho plodných dní plných nových myšlienok
obohacujúcich poznanie spoločnosti a prinášajúcich obojstranné potešenie a úžitok.
Milan Šmátrala

