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Oponentský posudok 

 

na dizertačnú prácu JUDr. Ingrid Galovcovej : 

„Trestnoprávne aspekty korupcie“ 

 

 

Na základe menovania dekanom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej 

v Prahe zo dňa 29.06.2017 za oponenta dizertačnej práce JUDr. Ingrid 

Galovcovej predkladám oponentský posudok na jej dizertačnú prácu 

s horeuvedeným názvom.  

 

Dizertačná práca JUDr. Ingrid Galovcovej je monotematická práca 

prezentujúca výsledok jej doktorandského štúdia. Korupcia je stará ako ľudstvo 

samé a jej prejavy v rôznych formách a spoločensko historických súvislostiach 

sa síce menia, no stále pretrvávajú a úsilie o ich potieranie nemá pozitívne 

výsledky. Z tohto pohľadu je téma práce mimoriadne aktuálna a perspektívna. 

Korupcia je zároveň multidisciplinárnym fenoménom, ktorý možno skúmať 

viacerými vednými disciplínami alebo právnymi odvetviami. Trestné právo 

a jeho inštitúty trestnoprávne i procesné predstavujú nezastupiteľné nástroje boja 

s korupciou, a to ako v preventívnej tak i represívnej rovine. 

 

Zvolené použité metódy vedeckého skúmania sú príkladné a adekvátne. 

Autorka preukázala, že ovláda vedeckú propedeutiku v teoretickej i praktickej 

podobe. V oponovanej práci sú proporcionálne zastúpené analýza a syntéza, 

metóda historická a tiež metóda komparatívna (porovnanie českej úpravy  

a najmä slovenskej právnej úpravy, ako i ďalších zahraničných úprav 

v niektorých aspektoch). Pozitívne treba zhodnotiť i uplatnenie teoreticko-

praktického prístupu pri riešení vybraných inštitútov. 

 

Systematické usporiadanie práce zodpovedá zvolenej téme a teda 

skúmanie korupcie predovšetkým v právnych aspektoch, teda 

v medzinárodnoprávnych, práva Európskej únie, trestného práva hmotného 

i procesného. Z formálneho hľadiska práca predstavuje v súhrne 206 

normostrán, ktoré sa členia na úvod, štyri časti, záver, použitú literatúru 

a resumé. Jednotlivé časti sa ďalej členia na menšie celky, pričom členenie je 

logické a racionálne.  



 

 

V úvode autorka prezentuje korupciu ako závažný celospoločenský 

problém a cieľ predpokladaný pre dosiahnutie v oponovanej práci.      

 

Prvá časť práce sa venuje pojmovému vymedzeniu korupcie 

(sociologické, politologické občianskoprávne, trestnoprávne aspekty), poukazuje 

na absenciu jednotnej definície. Po prezentácii jednotlivých foriem korupcie sa 

stručne zmieňuje aj o vnímaní korupcie v spoločnosti a teda zahŕňa 

i kriminologický aspekt.  

 

Druhá časť práce je venovaná problematike korupcie v medzinárodných 

dokumentoch a osobitne v právnych aktoch Európskej únie. Zaujímavým je 

poznatok o dlhom ratifikačnom procese viacerých dokumentov týkajúcich sa 

korupcie v Českej republike, ktorý je len veľmi ťažko zdôvodniteľný. 

 

V tretej časti práce autorka analyzuje vybrané aspekty hmotnoprávnej 

úpravy trestných činov úplatkárstva. Túto časť vhodne uviedla historickým 

exkurzom do priebehu legislatívnej úpravy úplatkárstva, či už osobitným 

zákonom alebo v Trestnom zákone, od vzniku ČSR. Neopomína ani stručnú 

komparáciu českej a slovenskej trestnoprávnej úpravy. Precízne analyzuje 

najdôležitejšie pojmové znaky jednotlivých skutkových podstát korupčných 

trestných činov. Neopomína ani korupciu v súkromnom sektore, ktorej úprava 

vyplynula zo spoločensko-ekonomického vývoja v posledných desaťročiach. 

Akceptovať možno legislatívne návhry na legislatívnu úpravu neoznámenia 

a neprekazenia trestných činov. Pri akceptovaní kritických výhrad autorky 

k legálnej definícii „úplatku“ by sa dalo očakávať i vlastný legislatívny návrh 

definície, ako aj možnosť legislatívneho vymedzenia spodnej hranice hodnoty 

úplatku.    

 

V tejto súvislosti treba upozorniť na menšie vecné nepresnosti textu tejto 

časti: ustanovenie § 328 Trestného zákona v SR nie je podplácaním ale 

prijímaním úplatku (str. 59).slovenský Trestný zákon sa člení na diely a nie na 

oddiely (str. 53). Absentuje názor na hmotnoprávne ustanovenie o účinnej 

ľútosti, ktoré bolo súčasťou českého Trestného zákonníka do roku 2010 

a autorka úvahy o ňom zaradila iba do časti o novom  procesnom inštitúte 

nestíhania podozrivého.  

 

Časť štvrtá pojednáva o procesnoprávnych aspektoch úplatkárstva cez 

odhaľovanie, vyšetrovanie a dokazovanie korupcie po najvýznamnejšie vybrané 

inštitúty efektívneho potierania korupcie, ktorými sú odpočúvanie, agent, 

spolupracujúci obvinený a rozhodnutie o nestíhaní podozrivého.   

 



 

Akceptovať možno negatívne a kritické stanovisko autorky k inštitútu 

„agenta provokatéra“. Snáď väčší priestor mohla dostať otázka tzv. 

priestorového odposluchu (audio resp. video nahrávky) korupčného konania, 

ktoré sa javí ako jeden z efektívnych prostriedkov dokazovania, narážajúcich 

však na viaceré teoretické i aplikačné problémy. 

 

Na záver autorka sumarizuje svoje úvahy k skúmanej problematike i na 

plnenie jednotlivých vytýčených cieľov.   

 

Posudzovaná dizertačná práca je spracovaná prehľadne s využitím 

správnej odbornej terminológie. Kladom práce je taktiež mimoriadne rozsiahla 

použitá odborná literatúra so zastúpením zahraničných prameňov. Osobitne 

významná je i adekvátna a aktuálna judikatúra i vhodne zvolené internetové 

zdroje. 

 

Dizertačnú prácu možno v celosti hodnotiť a považovať za veľmi 

hodnotnú. Z vedeckého hľadiska otvára práca priestor pre ďalšie vedecké 

skúmanie, polemiky a diskusie. Pre tento ďalší proces poznávania skúmanej 

problematiky vytvára práca vhodnú teoretickú základňu.   

 

Cieľom doktorského štúdia je okrem iného pripraviť študenta pod 

vedením školiteľa na samostatnú tvorivú vedeckú prácu. Zastávam názor, že 

JUDr. Ingrid Gavalcová preukázala v predloženej dizertačnej práci veľmi 

kvalitné odborné znalosti a schopnosti potrebné pre riešenie určenej témy, 

schopnosť tvorivo pracovať s odbornou literatúrou, judikatúrou, využívať 

vedecké metódy práce, ako aj spôsobilosť kreatívne prednášať a odôvodniť 

vlastné návrhy a závery. Práca je prínosom pre rozvoj vedy trestného práva 

a spĺňa všetky požiadavky kladené pre tento druh kvalifikačných prác. 

 

Na základe horeuvedených konštatovaní a hodnotení „prácu odporúčam 

k obhajobe pred príslušnou komisiou pre obhajobu dizertačných prác“. 

 

 

V Bratislave dňa 29. júla 2017 

 

 

 

                                                                                                                 

Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.     


