Doc. Ing. Jozef Stieranka, PhD., päťdesiatročný

Ak človek prechádza okolo p. doc. Ing. Jozefa Stieranku, PhD., neveriacky krúti
hlavou, že tento človek už prežil na tomto svete viac ako päťdesiat rokov. Jeho pružná
mladícka chôdza, atletická postava, priamy, avšak stále zvedavý pohľad a úsmev na tvári sú
dostatočným dôkazom, že tento človek ani telesne, ani duševne nestarne.
Doc. Ing. Jozef Stieranka, PhD., sa narodil 19. 8. 1959 v Poltári. Vzhľadom na to, že
jeho otecko – p. Jozef Stieranka – bol až do odchodu do dôchodku príslušníkom ZNB, počas
svojho detstva niekoľkokrát zmenil spolu so svojimi najbližšími rodinnými príslušníkmi
miesto trvalého pobytu, čo pozitívne ovplyvnilo jeho vzťah k iným, vzťah ku kolektívu.
Náš jubilant po ukončení vysokoškolského štúdia na Vysokej škole ekonomickej
v Bratislave v roku 1982 a po vykonaní základnej vojenskej služby 1. 10. 1983 vstúpil do
radov príslušníkov ZNB. V ZNB ako odborník plnil úlohy výlučne na úseku odhaľovania
trestných činov v ekonomike, a to až do 29. 2. 1992.
Od 1. 6. 1992 rozvíjal svoju pracovnú kariéru na Úrade finančnej polície Prezídia PZ.
V tejto inštitúcii pôsobil v rôznych funkciách, od riaditeľa analytického odboru cez zástupcu
riaditeľa úradu a svoju policajnú kariéru formálne ukončil vo funkcii riaditeľa Úradu
finančnej polície P PZ dňa 30. 6. 2003.
Pohľad späť napovedá, že na každom pracovnom poste dokázal obhájiť svoju funkciu
pozitívnym pracovným prístupom, zmyslom pre zodpovednosť, rešpektujúc skutočné
požiadavky a potreby spoločnosti.
Osobitne sa to prejavilo počas jeho pôsobenia na Úrade finančnej polície Prezídia PZ.
V tomto smere je neodškriepiteľný jeho prínos pri konštituovaní tohto špecializovaného
pracoviska v organizačnom systéme Policajného zboru a následne pri obhajobe jeho
spoločenských funkcií pri plnení delegovaných úloh na úseku odhaľovania a dokazovania
spoločensky závažných trestných činov v ekonomike a predovšetkým pri identifikovaní
legalizácie príjmov z trestnej činnosti.
Aj jeho pričinením boli vytvorené v Slovenskej republike legislatívne a inštitucionálne
opatrenia na plnenie úloh na tomto úseku činnosti, v plnom rozsahu rešpektujúc princípy
práva, humanizmu a demokracie. Osobitne je potrebné zvýrazniť marketingovú činnosť tohto

manažéra pri vytváraní predpokladov na medzinárodnú policajnú spoluprácu v Egmont
Group a iných medzinárodných organizáciách.
Dá sa povedať, že počas celej svojej policajnej kariéry sa neustále odborne
zdokonaľoval. Absolvoval celú plejádu domácich a zahraničných vzdelávacích akcií,
v ktorých si rozširoval potrebné poznanie pre výkon funkcie príslušníka, manažéra na úseku
odhaľovania a dokazovania trestných činov v ekonomike a identifikácie legalizácie príjmov
z trestnej činnosti.
Z akademického a vedeckého hľadiska náš jubilant počas výkonu policajnej služby
permanentne odborne komunikoval s policajnými a inými vzdelávacími a vedeckými
inštitúciami. Po zriadení Akadémie PZ v Bratislave v roku 1996 sa stal externým
pedagogickým pracovníkom na katedre kriminálnej polície. Prezentácie jeho prednášok
a seminárov boli zo strany študentov vždy hodnotené veľmi pozitívne. Spolu s pracovníkmi
Akadémie PZ organizoval vedecké podujatia, predovšetkým semináre a konferencie, na
ktorých aktívne vystupoval. Sám v tomto čase spracoval publikáciu Pranie špinavých peňazí a
boj proti nemu.
V rokoch 1997 – 2004 bol spoluriešiteľom vedeckovýskumnej úlohy „Organizovaná
kriminalita v Slovenskej republike“, z ktorej výstupy boli po riadnom oponovaní obhájené a
sú publikované vo vedeckej monografii rovnomenného názvu.
Aplikáciou týchto aktivít dokázal v priebehu svojej praktickej policajnej kariéry
úspešne ukončiť doktorandské štúdium obhajobou práce na tému Pranie špinavých peňazí.
Dňa 1. 7. 2003 nastúpil na Katedru kriminálnej polície Akadémie PZ v Bratislave. Do
29. 2. 2005 pôsobil vo funkcii odborný asistent. V roku 2004 Ing. Jozef Stieranka, PhD., na
Akadémii PZ úspešne habilitoval a od 1. 3. 2005 pôsobí na Katedre kriminálnej polície A PZ
vo funkcii docenta.
Od roku 2005 až dosiaľ úspešne vykonáva funkciu docenta vysokej školy. Jeho
pedagogická činnosť je študentmi permanentne hodnotená pozitívne.
Obdobne je možné hodnotiť aj jeho vedeckovýskumnú činnosť. Počas svojho
pôsobenia bol spoluriešiteľom a riešiteľom niekoľkých vedeckovýskumných úloh.
V súčasnosti v pozícii riešiteľa ukončil vedecký výskum pod názvom Právne
a inštitucionálne aspekty legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Je predpoklad, že po úspešnej
obhajobe budú výsledky tohto výskumu publikované vo forme vedeckej monografie.
Ako odborník, špecialista na otázky týkajúce sa legalizácie príjmov z trestnej činnosti
bol nominovaný a zastáva funkciu odborného garanta za Slovenskú republiku pri riešení
medzinárodnej grantovej vedeckovýskumnej úlohy „Nové metódy zabavovania majetku
z trestnej činnosti, legalizácia príjmov z trestnej činnosti“.
Dôkazom jeho úspešnej vedeckej kariéry sú monografie a učebné texty, ktoré
dotvárajú učebný fond nielen na Akadémii PZ v Bratislave, ale aj v iných vysokoškolských
inštitúciách. Jeho názory publikované vo vedeckých štúdiách, odborných článkoch sú
v odborných kruhoch hodnotené permanentne pozitívne.
Z načrtnutého exkurzu jeho aktivít je zrejmé, že ide o perspektívneho vedeckopedagogického pracovníka, ktorý svojou prácou dokazuje, že povolanie, ktoré vykonáva, je
jeho poslaním.
Pracovníci Katedry kriminálnej polície Akadémie PZ v Bratislave sa pri tomto
krásnom životnom jubileu pripájajú k ďalším gratulantom a želajú mu veľa zdravia, šťastia
a pracovných úspechov.
Kolektív Katedry kriminálnej polície Akadémie PZ v Bratislave

