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ŠPANIELSKO

OPONENTSKÝ POSUDOK
na vymenúvacie konanie Doc. Ing. Antonína Korauša, PhD., LL.M., MBA
za profesora v odbore 8.3.1. Ochrana osôb a majetku

Dekrétom rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Dr. h. c. prof.
JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD., som bola menovaná za oponenta v rámci
inauguračného konania na vymenúvacie konanie za profesora Doc. Ing. Antonína
Korauša, PhD., LL.M., MBA v odbore 8.3.1. Ochrana osôb a majetku. Menovanie
oponentom

bolo

schválené

Vedeckou

radou

Akadémie

Policajného

zboru

v Bratislave dňa 26. apríla 2019.
Oponentský posudok, ktorého obsahom je analýza vedeckých, pedagogických
a ďalších odborných aktivít uchádzača, bol vypracovaný v súlade s § 4, ods. 8
Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 6/2005 v znení Vyhlášky č. 457/2012 o postupe
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov
docent a profesor v znení neskorších predpisov (ďalej len Vyhláška MŠ SR č.
6/2005) na základe:


kritérií na vymenúvanie profesorov v Akadémii Policajného zboru v Bratislave
schválených jej Vedeckou radou dňa 1. júna 2016,



dokumentácie predloženej uchádzačom podľa Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005,



vedeckých prác, s ktorými som sa priebežne stretávala vo verejne prístupných
publikáciách. Posúdenie prihliada aj k hodnoteniu aktivít uchádzača domácou
a zahraničnou odbornou verejnosťou.



osobného poznania uchádzača, jeho vystúpení na rôznych vedeckých
podujatiach a pri plnení viacerých vedecko-výskumných projektoch.
V posudku zohľadňujem aj ďalšie aktivity uchádzača v súvislosti s jeho

vedeckou a odbornou činnosťou.
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Vedecká spôsobilosť uchádzača
Vedecké a odborné pôsobenie Doc. Ing. Antonína Korauša, PhD., LL.M., MBA
(ďalej len Doc. Korauša) charakterizujú jednak bohaté vedecké aktivity ako aj široký
rozsah oblastí jeho profesionálneho záujmu a v neposlednom rade medzinárodné
uznanie jeho vedeckého a odborného diela.
Vedecko-výskumné aktivity menovaného sa v rámci odboru 8.3.1 Ochrana
osôb a majetku špecializujú na otázky finančnej bezpečnosti, ako aj rizika trestných
činov finančného charakteru v bankových a poisťovacích inštitúciách.

V rámci

projektovej práce sa podieľal na riešení 13 vedecko-výskumných úloh, z toho
v piatich prípadoch vo funkcii zodpovedného riešiteľa.
O bohatej vedecko-publikačnej činnosti svedčí jeho 16 doposiaľ publikovaných
vedeckých monografií, 86 vedeckých štúdií v domácich a 37 v zahraničných
vedeckých publikáciách. Tieto počty vysoko prekračujú minimálne požiadavky na
vymenúvacie konanie za profesora (dve požadované vedecké monografie). Vedecké
práce prinášajú originálne, nové poznatky, ako aj nové uhly pohľadov, čím výrazne
prispievajú k rozvoju teórie rizík, ochrany a bezpečnosti osôb a majetku,
ekonomických aspektov projektovania a prevádzkovania bezpečnostných služieb,
ekonomickej, kybernetickej a finančnej bezpečnosti. Vo svojich publikáciách sa
detailne venuje témam finančnej bezpečnosti, ochrany osôb a majetku v súvislosti s
úverovými podvodmi, s platobnými kartami ako aj v súvislosti s osobnými účtami.
O výnimočnej atraktivite publikačných výstupov svedčí celkový vysoký počet
citácií 277, z toho 107 v zahraničných publikáciách.
Medzinárodné uznanie hodnoty publikačnej činnosti, u nás ojedinelé, je
zvýraznené zaradením najvýznamnejších diel do univerzitných knižníc 25 štátov
sveta vrátane prestížnej Cambridge University, univerzitných knižníc v USA,
Francúzsku, Fínsku, Rusku, Číne a mnohých ďalších krajinách.
Doc. Korauš je držiteľom ceny Slovenského literárneho fondu, literárnej ceny
VÚB za autorstvo, vydávanie a distribúciu nových pozoruhodných diel pôvodnej
slovenskej literatúry, a ceny vydavateľstva Sprint za zásluhy a významný podiel pri
tvorbe pôvodnej slovenskej odbornej literatúry, osobitne za vysokú odbornú úroveň,
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invenciu a prínos pre teoretickú i praktickú platformu prezentovanú vo vedeckom
diele.
Taktiež aktívne pôsobí vo vedeckých radách univerzít a medzinárodných
vedeckých

časopisov

napr.

Journal

of

Economics,

Trade

and

Marketing

Management, USA, Los Angeles, Journal of Environmental Protection, Safety,
Education and Management, SR, Creative and Knowledge Society, SR.
Doc. Korauš bol členom programových výborov deviatich medzinárodných
vedecko-teoretických podujatí organizovaných v SR, členom programových výborov
vedeckých konferencií EMFSA (Economics, Management, Finance and Social
Attributtes of Economic System) 2017 a 2018 Pula, Chorvátsko.
Pedagogická spôsobilosť
Doc. Korauš má bohatú pedagogickú prax. Počas 35-tich rokov pôsobenia
v pedagogickej praxi s výrazne pričinil o rozvoj študijných programov, osobnostnú
profiláciu študentov ako aj o motiváciu záujmu mladých ľudí o vedeckú a odbornú
činnosť. Počas svojej vedecko-pedagogickej kariéry viedol viac ako 130 diplomantov,
vedecké tituly pod jeho vedením získali štyria doktorandi, v súčasnosti vedie 6
ďalších študentov doktorandského štúdia.
Jeho pedagogická profilácia má pomerne široký záber. Z toho dôvodu svoje
pedagogické

pôsobenie

mohol

uplatniť

v spolupráci

s viacerými

domácimi

i zahraničnými univerzitami vrátane Českej republiky, Poľska a Bosny a Hercegoviny.
Dôkazom uznania jeho pedagogických schopností sú vyžiadané prednáškové pobyty
v Azerbajdžáne, Bosne a Hercegovine, ako aj v Poľsku, ktoré boli špecializované
najmä na otázky finančných rizík a finančnej kriminality. Prednášky sa venovali
témam z oblasti ochrany osôb a majetku, teórie rizika a kríz, bezpečnostné aspekty
súvisiace s bezpečnosťou služieb a produktov vo finančnej sfére, ekonomická
bezpečnosť, finančná bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť, vyhodnocovanie
finančných podvodov a pranie špinavých peňazí.
Súčasťou pedagogickej činnosti je členstvo v komisiách na doktorandské
skúšky na univerzitách EU Bratislava, UTB Zlín, PEVŠ Bratislava a Prešovská
univerzita, ako aj členstvo v komisiách národných a medzinárodných vedeckých
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podujatí doma i v zahraničí. Doc. Korauš disponuje dlhoročnými skúsenosťami vo
funkcii garanta predmetov, predsedu a člena skúšobných komisií, člena odborovej
komisie na Ekonomickej univerzite. Tieto skúsenosti naďalej uplatňuje pri rozvoji
vedecko-pedagogickej činnosti s cieľom zatraktívniť náplň ako aj formu vyučovaných
predmetov na prednáškach, cvičeniach a seminároch. Zmieňované pozvané
prednáškové pobyty na zahraničných univerzitách sú dôkazom úspešnosti tohto
snaženia.
Doc.

Korauš

svoju

vedecko-pedagogickú

odbornosť

aktívne

zvyšuje

vyhľadávaním možností osobného a profesionálneho rastu. Absolvoval odbornú stáž
v Europole, taktiež je držiteľom šiestich medzinárodne vysoko uznávaných
certifikátov TAYLLOR & COX.
Svoju
komisiách

vedecko-odbornú
Ministerstiev

erudíciu

školstva,

vedy

uplatňuje

v celoštátnych

a výskumu,

životného

odborových
prostredia

a pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Pedagogické pôsobenie na početných domácich i zahraničných inštitúciách,
rovnako ako vedecko-teoretická činnosť, vedecko-výskumná činnosť, vedeckopublikačná činnosť je kontinuálne podporovaná osobným úsilím o neustály rast
v súvislosti s profesionálnym pôsobením ako aj v súvislosti s rozvojom osobnosti
vlastnej, svojich kolegov a študentov.
Cieľavedomé zlepšovanie sa vo všetkých pracovných aktivitách na poli vedy
a výskumu je typickou charakteristikou osobnosti Doc. Korauša. Jeho kontinuálny
záujem o rozvoj vedeckého odboru ako aj o vlastný rast podporil rozšírením vlastnej
kvalifikácie v oblasti komerčného práva na renomovanom Ústave práva a právní
vědy v Prahe, kde postupne získal tituly Master of Laws - LL.M. a Master of Business
Administration – MBA. Vedecko-pedagogická hodnosť docent mu bola udelená
v študijnom odbore 3.3.15 Manažment na Prešovskej univerzite.
Doc. Korauš vlastné vedecko-teoretické znalosti uplatňoval vo svojej bohatej
pracovnej praxi jednak v akademickom prostredí napr. na funkcii dekana Fakulty
ekonómie a podnikania, Paneurópskej vysokej školy, ako aj v prostredí štátnej správy
vo funkcii Generálneho riaditeľa sekcie financovania a rozpočtu Ministerstvo
životného prostredia SR, ako aj v súkromnej sfére vo funkciách riaditeľa,
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generálneho

riaditeľa

a predsedu

predstavenstva

významných

domácich

a zahraničných inštitúcií.
Skutočne

ojedinelá

kombinácia

skúseností

z uvedených

pozícii

v akademickej, štátnej a súkromnej sfére spolu s výnimočnou osobnosťou Doc.
Korauša je zárukou ďalšieho rozvoja vedného odboru 8.3.1 Ochrana osôb a majetku
v celej šírke vedeckých, výskumných a pedagogických aktivít.
Záver
Preukázaná spôsobilosť vo vedeckej, odbornej, pedagogickej oblasti ako aj
výrazná angažovanosť v medzinárodných vedecko-odborných inštitúciách podporená
bohatou praxou v akademickej, súkromnej a štátnej sfére ako aj množstvo
súvisiacich aktivít svedčí o výraznej vedeckej erudícii Doc. Ing. Antonína Korauša,
PhD., LL.M., MBA. Svojím dlhoročným systematickým, cieľavedomým a tvorivým
prístupom k otázkam vedy, výskumu, vzdelávania a odbornej angažovanosti
preukázal svoje osobnostné kvality potrebné pre ďalší rozvoj vedeckého odboru
8.3.1 Ochrana osôb a majetku.
Po preštudovaní predloženej dokumentácie v inauguračnom spise, ako aj
z osobného poznania Doc. Ing. Antonína Korauša, PhD., LL.M., MBA môžem
konštatovať, že menovaný nielen spĺňa, ale prekračuje všetky požiadavky s § 4,
ods. 8 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 6/2005 v znení Vyhlášky č. 457/2012
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických
titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov ako aj kritériá na vymenúvanie
profesorov v Akadémii Policajného zboru v Bratislave.
Odporúčam vedeckej rade Akadémie Policajného zboru v Bratislave, aby
na základe úspešného vymenúvacieho konania, podala návrh na vymenovanie
Doc. Ing. Antonína Korauša, PhD., LL.M., MBA, za profesora v študijnom
odbore 8.3.1 ochrana osôb a majetku.

Dňa 8. mája 2019, v Madride

prof. Ing. Jana Müllerová, PhD.
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