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Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia habilitačnej komisie vo veci habilitačného konania 

o udelenie titulu docent  JUDr. Ondrejovi Laciakovi, PhD., 

ktoré sa uskutočnilo dňa 17.09.2019 o 13:00 hod. 

 

- preskúmanie splnenia kritérií habilitačného konania platných na PraF UK v Bratislave 

 

 

Zasadnutie habilitačnej komisie sa konalo v súlade so zákonom č.131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s vyhláškou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. 

o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor, v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky, 

ďalej v súlade s článkom 3 ods. 2 vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 16/2013 „Zásady 

habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na 

Univerzite Komenského v Bratislave“, ktorý bol schválený Vedeckou radou Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

Členov habilitačnej komisie a oponentov na základe uznesenia Vedeckej rady 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty zo dňa 20.08.2019, vymenoval 

predseda Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, doc. JUDr. 

Eduard Burda, PhD., dňa 21.8.2019, ako habilitačnú komisiu v habilitačnom konaní 

o udelenie titulu docent JUDr. Ondrejovi Laciakovi,  PhD., v odbore trestné právo (odbor 

habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.): 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.  

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 

 

Členovia:  

prof. JUDr. Věra Kalvodova, Dr.   

Pracovisko: Masarykova Univerzita v Brne, Právnická fakulta, Brno, ČR 

     

doc. JUDr. Sergej Romža, PhD., mim. prof.  

Pracovisko:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Košice, SR 

 

Oponenti: 

prof. JUDr. Ivan Šimovček, PhD  

Pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR 

 

doc. JUDr. Filip Ščerba, PhD.  

Pracovisko: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, ČR 

 

doc. JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.  

Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava, SR 
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Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,  svojim 

uznesením zo dňa 20.08.2019 schválila aj: 

-  tému habilitačnej práce s názvom: „Právo na obhajobu a jeho podoby v trestnom 

konaní“ a  

-  tému habilitačnej prednášky s názvom: „Prejavy zlyhávania právneho štátu v 

trestnom konaní“. 

 

Programom tohto zasadnutia habilitačnej komisie boli dva zásadné body, ktoré jej 

ukladá vyššie citovaný Vnútorný predpis UK v Bratislave č. 7/2014, a to: 

  

1.) Preskúmanie splnenia kritérií habilitačného konania platných na Právnickej fakulte 

UK v Bratislave (Čl. 3 ods. 2). 

2.) Vypracovanie stanoviska pre Vedeckú radu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty, o splnení alebo nesplnení  kritérií pre habilitáciu uchádzača za 

docenta (Čl. 20 ods.1). 

 

K bodu 1.)  

 

Habilitačná komisia pri preskúmaní splnenia kritérií habilitačného konania vychádzala 

z dvoch záväzných interných predpisov: 

- z Vnútorného predpisu UK č. 3/2014, schváleného Vedeckou radou UK v Bratislave, 

„Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského 

v Bratislave“, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1. apríla 2014 a 

-  z „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu profesor“, ktoré boli prerokované vo Vedeckej 

rade Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 03.03.2016 

a nadobudli platnosť dňom ich schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského 

v Bratislave dňa 11.04.2016 a účinnosť dňom po nadobudnutí platnosti (12.04.2016). 

 

Hodnotenie plnenia kritérií Právnickej fakulty UK :  

 

a) Preukázanie a naplnenie pedagogickej praxe 

 

Podľa čl. 2 kritérií fakulty - Pedagogická prax – pre naplnenie pedagogickej praxe 

sa vyžaduje vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov v 

študijnom odbore právo, alebo príbuznom študijnom odbore v rozsahu aspoň 50 % 

normatívom daného času kontaktnej výučby odborného asistenta, pričom trojročnú 

pedagogickú prax musí uchádzač vykonávať s akademickým titulom PhD. 

 

Z predloženého Potvrdenia o zamestnaní zo dňa 12.07.2019 a z Potvrdenia 

o pedagogickej činnosti a hodnotenia pedagogickej praxe vyplýva, že JUDr. Ondrej Laciak 

PhD., vysokoškolský učiteľ, zamestnanec Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v 

Bratislave, pôsobil na pracovných miestach asistenta, výskumného pracovníka a odborného 

asistenta na pracovisku Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky  Právnickej 
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fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave v nasledovných obdobiach a s nasledovným 

percentom ustanoveného týždenného pracovného času: 

- obdobie od 15.09.2008 do 30.06.2009:  asistent na KTPKK PraF UK, 50 % úväzok; 

- obdobie od 16.09.2009 do 30.06.2010: výskumný pracovník na KTPKK PraF UK, 50 

% úväzok; 

- obdobie od 16.09.2010 do 30.06.2015:  výskumný pracovník na KTPKK PraF UK, 

100 % úväzok; 

- obdobie od 01.07.2015 – súčasnosť:  odborný asistent na KTPKK PraF UK, 100 % 

úväzok. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že habilitant bol časť (od 16.09.2010 do 30.6.2015)   svojho 

100% pracovného pomeru evidovaný na tabuľkovom mieste „výskumný pracovník“, bolo 

potrebné detailne skúmať opis jeho pracovnej činnosti a posúdiť mieru v akej zodpovedá 

úväzku odborného asistenta. V zmysle popisu pracovnej činnosti zo dňa 16.09.2010 bola 

expressis verbis jeho činnosťou práca odborného asistenta a úlohy a nároky na to kladené. 

Z hore uvedeného je zrejmé, že zamestnávateľ mal v úmysle, aby habilitant vykonával 

pedagogickú činnosť ako odborný asistent vrátane skúšania na štátnych skúškach, čomu 

zodpovedá aj bezodkladné vymenovanie vtedajším dekanom PFUK do skúšobných komisií. V 

tomto smere mu boli aj ukladané pracovné úlohy a pokyny a to i napriek evidentne chybnému 

označeniu pracovného miesta na ktoré bol prijímaný v zmysle pracovnej zmluvy. 

 

 JUDr. Laciak dosiahol ku dňu 17.09.2019 celkovo 9 rokov pedagogickej praxe po 

úspešnom ukončení doktorandského štúdia a v tejto praxi pokračuje až do súčasnosti. 

 

V rámci pedagogickej činnosti zabezpečoval výučbu predmetov:  

- Trestné právo 3, od roku 2008 doteraz – vedenie seminárov v dennej forme magisterského 

štúdia; výberové prednášky v dennej forme magisterského štúdia; konzultácie z predmetu; 

vykonávanie postupových skúšok; členstvo v komisiách pre štátne skúšky v magisterskom 

študijnom programe; vedenie a oponovanie záverečných prác (diplomových, rigoróznych); 

účasť v komisiách pre obhajoby záverečných prác; 

-  Trestné právo 4, od roku 2008 doteraz – vedenie seminárov v dennej forme magisterského 

štúdia; výberové prednášky v dennej forme magisterského štúdia; konzultácie z predmetu; 

vykonávanie postupových skúšok; členstvo v komisiách pre štátne skúšky v magisterskom 

študijnom programe; vedenie a oponovanie záverečných prác (diplomových, rigoróznych); 

účasť v komisiách pre obhajoby záverečných prác; 

- European criminal law, od roku 2013 - 2016 – vedenie seminárov v dennej forme 

magisterského štúdia a v rámci výučby Erazmus+; konzultácie z predmetu; vykonávanie 

postupových skúšok; 

- Introduction to Slovak criminal law, od roku 2017 doteraz – vedenie seminárov v dennej 

forme magisterského štúdia a v rámci výučby Erazmus+; konzultácie z predmetu; 

vykonávanie postupových skúšok; 

- podieľal sa aj na výučbe ďalších výberových predmetov Klinika trestného práva, 

Predštátnicový seminár z trestného práva.  

 

Je autorom, ako aj spoluatorom nasledovných učebníc: 
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- Autor učebnice: Praktická učebnica kliniky trestného práva procesného : prípady a 

vzory vybraných procesných úkonov. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 

2019. 
- člen autorského kolektívu vysokoškolskej učebnice  Čentéš, Jozef a kol., Trestné 

právo procesné : všeobecná a osobitná časť. - 1.vyd. - Šamorín : Heuréka, 2012. - 864 

s. (100 % textu, s. 136-163) ISBN 978-80-89122-75-2 

- člen autorského kolektívu vysokoškolskej učebnice  Čentéš, Jozef a kol., Trestné 

právo procesné: Všeobecná časť. - 1.vyd. - Šamorín : Heuréka, 2016., (100 % textu, s. 

137-165) - ISBN 978-80-8173-021-4  
 

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že uchádzač spĺňa 

požadované pedagogické kritériá, ktoré sú potrebné pre začatie habilitačného konania. 

Okrem splnenia uvedených pedagogických kritérií, habilitant spĺňa aj osobnostné 

a charakterové predpoklady, nevyhnutné na získanie titulu docent. 

 

Hodnotiaci záver: uchádzač splnil v plnom rozsahu kritérium na získanie titulu 

docent  podľa čl. 2 (Pedagogická prax) „Kritérií Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie 

splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu docent a kritérií na vyhodnotenie 

splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor,“ v požiadavke na 

pedagogickú prax. 

 

b) Preskúmanie požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti 

 

Podľa čl. 3 citovaných kritérií je pre úspešné uchádzanie sa o habilitáciu predpísané 

autorstvo jednej vedeckej monografie (kategória EPC: AAA, AAB, ABA, ABB) vydanej v 

domácom alebo zahraničnom vydavateľstve, ktorá predstavuje vedecký prínos v odbore; 

autorstvo dvadsiatich piatich pôvodných vedeckých prác uverejnených v periodikách 

(kategória EPC: ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN) a v recenzovaných zborníkoch 

(kategória EPC: AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD), z toho najmenej tri uverejnené v 

zahraničných časopisoch alebo zborníkoch. Za pôvodnú vedeckú prácu sa považujú aj  

kapitoly vo vedeckých monografiách (kategória EPC: ABC, ABD). Každá vedecká 

monografia, okrem vedeckej monografie na splnenie čl. 3 písm. a), sa považuje za jednu 

pôvodnú vedeckú prácu; 

autorstvo aspoň jednej vysokoškolskej učebnice (kategória EPC: ACA, ACB) alebo 

jedných skrípt alebo jedného učebného textu (kategória EPC: BCI, BCK). Súhrnný 

rozsah strán v publikačných kategóriách vysokoškolské učebnice (kategória EPC: ACA, 

ACB), kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (kategória EPC: ACC, ACD), skriptá 

alebo učebné texty, kapitoly v učebniciach a učebných textoch (kategória EPC: BCI, BCK) 

je minimálne 4 AH. 

 
Z predloženého zoznamu publikačnej činnosti vyplynul celkový počet evidovaných 

záznamov 62 (štatistika kategórií). Ide  o zastúpenie týchto kategórií publikačnej činnosti:  

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)  

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich 

vydavateľstvách (1)  

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (1) 
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ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2)  

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (2)  

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (5)  

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1) 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3)  

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (25)  

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1)  

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (2)  

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných) (1)  

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (2)  

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)  

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, 

zborníkoch (2)  

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, 

katalógy, slovníky, zborníky, atlasy ...) (2)  

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií (9)  

 

Na základe uvedeného výpočtu kategórií možno konštatovať, že uchádzač splnil 

a prekročil predmetné kritériá (Publikačná činnosť). Z habilitačného spisu vyplýva, že 

uchádzač je autorom jednej vedeckej monografie vydanej v domácom vydavateľstve 

(AAB01), 38 pôvodných vedeckých prác (ADE01-ADE02, ADF01-ADF05,                         

AEC01, AFC01-AFC03, AFD01-AFD25, ABD01, ABB01),                                            

z ktorých je 6 uverejnených v zahraničných zborníkoch, resp. monografiách (ADE01- 

ADE02, AEC01, AFC01- AFC03). 

 Uchádzač je autorom vysokoškolskej učebnice (ACB02), spoluautorom 

vysokoškolskej učebnice (ACB01), autorom kapitoly vo vysokoškolskej učebnici (ACD01). 

(ACD01). Autorstvo vysokoškolských učebníc, textov a kapitol je v súhrnnom rozsahu 8,3 

AH. 

 

c) Požiadavka na ohlasy na publikačnú činnosť 

 

Podľa čl. 4 kritérií fakulty je minimálna požiadavka na ohlasy (citácie a recenzie) 

publikačnej činnosti uchádzača pätnásť citácií uchádzačových vedeckých, pedagogických a 

odborných publikácií. Nemôže ísť o autocitácie. 

 

  Z výpisu z univerzitnej databázy publikácií a citácií, ktorú vedie, resp. vypracovala 

Knižnica Právnickej fakulty UK v Bratislave, je v tejto databáze zaznamenaných doposiaľ 

303 ohlasov, z toho 299 citácií (v zahraničných publikáciách 84 citácií, v domácich 

publikáciách 215 citácií) a 4 recenzie (v domácich publikáciách 4 recenzie). 

 

Uchádzač tým splnil požiadavku na ohlasy (citácie a recenzie) publikačnej 

činnosti podľa kritérií Právnickej fakulty UK, resp. viacnásobne splnenie tohto kritéria 

prekročil.  
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d) Účasť na konferenciách a zahraničných pobytoch 

 

Podľa čl. 5 kritérií fakulty, uchádzač by sa mal zúčastniť na minimálne  štyroch 

domácich vedeckých konferenciách a na minimálne štyroch vedeckých konferenciách v 

zahraničí. 

Uchádzač o habilitáciu by mal vykonal študijný pobyt, alebo študijné pobyty na 

zahraničných vysokých školách v rozsahu minimálne 14 dní. Viac pobytov sa môže 

spočítať, pokiaľ ide o pobyty v dĺžke trvania najmenej 5 pracovných dní. 

 

Uvedené kritérium  uchádzač splnil a prekročil svojou účasťou na  30 domácich 

vedeckých konferenciách a 11 vedeckých konferenciách v zahraničí. 

 

Požiadavku na vykonanie študijného pobytu na zahraničnej vysokej škole minimálne v 

rozsahu 14 dní uchádzač splnil, a to vykonaním nasledovných 12 výskumno-štúdijnych a 

prednáškových pobytov v dĺžke trvania 133 dní na nasledovných prijímajúcich inštitúciách:  

 

1. Neapol, Taliansko, ELSA Legality week na tému „Camorra“, Univerzita Federica II 

v Neapole, študijný pobyt, zameranie výskumu: organizovaná kriminalita, trestné právo 

26.04.-02.05.2009 – 7 dní 

2. USA Fordham University School of Law, študijný pobyt, zameranie výskumu: motív 

a príčiny kriminality v americkej kriminológii, metodika výučby trestného práva,  23.08.-

17.09. 2009 - 26 dní 

3. New York University, New York, USA, študijný pobyt, zameranie výskumu: motív 

a príčiny kriminality v americkej kriminológii, 15.05. - 02.06. 2010 - 19 dní 

4. Tel Aviv University, School of Law, študijný pobyt spojený s prednáškou, zameranie 

výskumu: motív a príčiny kriminality, prednáška na tému: Criminal Law in Slovak 

Republic,  20.- 28.11.2010 - 9 dní  

5. Montclair State University, New Jersey, USA, študijný pobyt, zameranie výskumu: 

motív a príčiny kriminality v americkej kriminológii,  23.06.- 07.07. 2012 - 15 dní 

6. University of Ottawa, Faculty of Law, Kanada , študijný pobyt, zameranie výskumu: 

motív a príčiny kriminality v kanadskej kriminológii, trestné právo, 06.-13.09. 2013 - 

8 dní 

7. Shizuoka University School of Law, Japonsko, študijný pobyt spojený s vystúpením na 

vedeckej konferencii, zameranie výskumu: motív a príčiny kriminality, trestné právo, 

27.08. - 11.09. 2011 - 16 dní 

8. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, prednáškový pobyt, zameranie: trestné 

právo,  06.05. - 13.05.2012 - 8 dní 

9. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Law, Ruská federácia, študijný pobyt, 

zameranie výskumu: trestné právo v Ruskej federácii, 04.11.-09.11.2012 - 6 dní 

10. University of Bari, Faculty of Law, Taliansko, študijný pobyt, zameranie výskumu: 

trestné právo, 17.- 22. 06. 2014 - 6 dní 

11. Universitat de Valencia, Facultat de Dret, Španielsko,  prednáškový pobyt, zameranie: 

trestné právo 10.05- 15.05 2015 - 6 dní 

12. University of Las Palmas de Gran Canaria, prednáškový pobyt, zameranie: trestné právo 

30.04 – 07.05 2016 - 7 dní 
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ZÁVER: 

 

Uchádzač splnil kritéria habilitačného konania na Právnickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave podľa platnej úpravy „Kritériá Právnickej fakulty UK na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá 

na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“.  

 

Habilitačná komisia konštatuje splnenie kritérií na titul docenta v plnom 

rozsahu, vo všetkých vyššie uvedených kategóriách. 

 

K bodu 2.)  

 

Stanovisko habilitačnej komisie o splnení alebo nesplnení kritérií pre habilitáciu 

uchádzača za docenta  

 

Podľa čl. 20 vnútorného predpisu 7/2014 „Zásady habilitačného konania o udelenie 

titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave“ 

vypracovala habilitačná komisia vo veci habilitačného konania  o udelenie titulu docent JUDr. 

Ondrejovi Laciakovi, PhD. nasledovné stanovisko: 

 

Zoznam členov habilitačnej komisie: prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. - predseda, prof. 

JUDr. Věra Kalvodova, Dr.- člen, doc. JUDr. Sergej Romža, PhD., mim. prof. - člen 

 

Prezencia na rokovaní komisie je uvedená v závere tohto stanoviska.  

 

A.) Zoznam podkladov –  habilitačná komisia vypracovala svoje stanovisko na základe 

nasledovných podkladov: 

 

1.) profesijného životopisu (bol vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky, 

resp. vnútorného predpisu UK č. 16/2013), 

2.) osvedčených kópií dokladov: a) o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa -  získaní 

akademického titulu; b) vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa - získaní 

akademického titulu, resp. vedecko-akademickej hodnosti  PhD., 

3.) Potvrdenia pedagogickej praxe a hodnotenia pedagogickej činnosti na Právnickej 

fakulte, Univerzity Komenského V Bratislave (správnosť údajov v ňom potvrdená 

prof.. JUDr. Jozefom Čentéšom, PhD., vedúcim Katedry trestného práva, kriminológie 

a kriminalistiky) zo dňa 24.07.2019, Potvrdenia o zamestnaní z Referátu personálnej 

práce, vnútornej kontroly a sťažností, zo dňa 12.07.2019,  

4.) zoznamu pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác v odbore trestné 

právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 

3.4.7.) s uvedením ich ohlasov, ktorý je výpisom z databázy publikácií a citácií 

Univerzity Komenského v Bratislave; v zozname uchádzač vyznačil 5 prác, ako aj 5 

ohlasov, ktoré sám pokladá za najvýznamnejšie; odovzdal ich v písomnej forme ako aj 

na elektronickom médiu, 
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5.) zoznamu uchádzača o vyriešených vedeckovýskumných úlohách, 

6.) zoznamu účasti na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, sympóziách a 

seminároch; uchádzač tu uviedol aj údaje o zahraničných študijných pobytoch, vrátane 

potvrdenia o týchto pobytoch, 

7.) charakteristiky najdôležitejších vedeckých výsledkov, vypracovanej a podpísanej 

uchádzačom, 

8.) súboru všetkých prác uvedených v zozname pôvodných publikovaných vedeckých 

a odborných prác v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.) s uvedením ich ohlasov; obe 

ako výpis z univerzitnej databázy (UK); uchádzač odovzdal kópie svojich 

publikovaných prác s vyznačenými bibliografickými údajmi; každá súčasť súboru bola 

a je označená identifikačným kódom podľa zoznamu publikačnej činnosti, ktorá je 

výpisom z univerzitnej databázy. 

 

B.) Vyjadrenie ku kvalite a hodnovernosti predložených podkladov:  

 

Habilitačná komisia si overila každý predložený podklad a konštatuje, že všetky sú 

vyhotovené kvalitne, dôkladne, bezchybne a sú hodnoverné. 

 

Podklady, vypracované osobne uchádzačom, sú ním vlastnoručne podpísané 

(životopis, charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov). Správnosť údajov v 

Prehľade  pedagogickej činnosti  zo dňa 24.07.2019 je potvrdený prof. JUDr. Jozefom 

Čentéšom, PhD., vedúcim Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. Potvrdenie 

o zamestnaní zo dňa 12.07.2019 je podpísané JUDr. Petrom Pilarčíkom z referátu personálnej 

práce, vnútornej kontroly a sťažností. Doklady o získaní vysokoškolského vzdelania sú 

úradne overené v súlade s príslušnými záväznými predpismi. Zoznam publikačnej činnosti je 

výpisom z univerzitnej databázy (UK v Bratislave) publikácií a citácií a je úplne hodnoverný. 

Osobitnú pozornosť venovali členovia habilitačnej komisie posúdeniu správnosti 

kategorizácie jednotlivých publikácií a ohlasov uvedených v zozname publikačnej činnosti. 

Habilitačná komisia po tomto overení konštatuje, že kategorizácia publikácií je vykonaná 

správne, v súlade s príslušnou vyhláškou ministerstva o evidencii a registrácii publikačnej 

činnosti.  

 

Zhrnutie: Habilitačná komisia konštatovala, že predložené podklady a uskutočnená 

kategorizácia publikácií je  kvalitná a hodnoverná.  

 

C.) Analýza naplnenia fakultných kritérií  

 

 Právne relevantným predpisom Právnickej fakulty UK v Bratislave, obsahujúcim fakultné 

kritériá, sú:  „Kritériá Právnickej fakulty UK na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedeckopedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedeckopedagogického titulu „profesor,“ ktoré boli prerokované vo Vedeckej rade 

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 03.03.2016 a nadobudli platnosť 
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dňom ich schválenia vo Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave dňa 11.04.2016 a 

účinnosť dňom po nadobudnutí platnosti (12.04.2016). 

 

- Čl. 2 Pedagogická prax 

 

  Uchádzač JUDr. Ondrej Laciak, PhD.  vykonáva pedagogickú činnosť na 

Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Katedre trestného práva, 

kriminológie a kriminalistiky od 16.9 2010 do 30.6 2015 v pomere 100 % ustanoveného 

týždenného pracovného času ako výskumný pracovník v odbore trestné právo a od 1.7 2015 

do súčasnosti je v pomere 100% ustanoveného pracovného času ako odborný asistent 

v odbore trestné právo, pričom akademický titul „philosophiae doctor“ („PhD“) mu bol 

udelený 15.06.2010 v študijnom odbore trestné právo. Vzhľadom na skutočnosť, že habilitant 

bol podstatnú časť (od 16.09.2010 do 30.6.2015)   svojho 100% pracovného pomeru 

evidovaný na tabuľkovom mieste „výskumný pracovník“, bolo potrebné detailne skúmať opis 

jeho pracovnej činnosti a posúdiť mieru v akej zodpovedá úväzku odborného asistenta. 

V zmysle popisu pracovnej činnosti zo dňa 16.09.2010 bola expressis verbis jeho činnosťou 

práca odborného asistenta a úlohy a nároky na to kladené. Je zrejmé, že zamestnávateľ mal v 

úmysle, aby habilitant vykonával pedagogickú činnosť ako odborný asistent vrátane skúšania 

na štátnych skúškach, čomu zodpovedá aj bezodkladné vymenovanie vtedajším dekanom 

PFUK do skúšobných komisií. V tomto smere mu boli aj ukladané pracovné úlohy a pokyny 

a to i napriek evidentne chybnému označeniu pracovného miesta na ktoré bol prijímaný 

v zmysle pracovnej zmluvy. Okrem iného, požadovanú prax by habilitant spĺňal i v pozícii 

odborného asistenta, na ktorej je od od 1.7 2015 doposiaľ, takže požiadavku praxe spĺňa 

trojnásobne. 

V oblasti  pedagogickej činnosti sa počas tejto doby podieľal na výučbe predmetov: - Trestné 

právo 3 (od roku 2008 doteraz); Trestné právo 4 (od roku 2008 doteraz); European criminal 

law (od roku 2013 – 2016), Introduction to Slovak criminal law (od roku 2017 doteraz). 

Podieľal sa na vedení seminárov v dennej forme magisterského štúdia a v rámci výučby 

Erazmus+; výberových prednášok v dennej forme magisterského štúdia; je členom v 

komisiách pre štátne skúšky v magisterskom študijnom programe; vedie a oponuje záverečné 

práce (diplomové, rigorózne); je členom komisií pre obhajoby záverečných prác. 

 

Je autorom, ako aj spoluaturom nasledovných učebníc: 

- Autor učebnice: Praktická učebnica kliniky trestného práva procesného : prípady a 

vzory vybraných procesných úkonov. - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 

2019. 
- člen autorského kolektívu vysokoškolskej učebnice  Čentéš, Jozef a kol., Trestné 

právo procesné : všeobecná a osobitná časť. - 1.vyd. - Šamorín : Heuréka, 2012. - 864 

s. (100 % textu, s. 136-163) ISBN 978-80-89122-75-2 

- člen autorského kolektívu vysokoškolskej učebnice  Čentéš, Jozef a kol., Trestné 

právo procesné: Všeobecná časť. - 1.vyd. - Šamorín : Heuréka, 2016., (100 % textu, s. 

137-165) - ISBN 978-80-8173-021-4  
 

 Uchádzač  splnil kritériá na získanie titulu docent v oblasti pedagogická prax. 

 



10 

 

- Čl. 3 Publikačná činnosť 

 

Uchádzač splnil požiadavky na obsah a rozsah publikačnej činnosti, podľa citovaných 

kritérií Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, a to  autorstvom jednej 

vedeckej monografie, vydanej v domácom vydavateľstve, ktoré predstavujú vedecký prínos 

v odbore, autorstvom 38 pôvodných vedeckých prác, z ktorých je 6 uverejnených 

v zahraničných časopisoch, zborníkoch, resp. monografiách, autorstvom (spoluautorstvom) 2 

vysokoškolských  učebníc vydaných v domácom vydavateľstve. 

Autorstvo skrípt alebo učebných textov je v súhrnnom rozsahu 8,3 AH. 

 

- Čl. 4  Ohlasy na publikačnú činnosť 

 

      Podľa článku 4 kritérií fakulty na získanie titulu docent – minimálna požiadavka na 

ohlasy (citácie a recenzie) publikačnej činnosti uchádzača je pätnásť citácií uchádzačových 

vedeckých, pedagogických a odborných publikácií. Podľa výpisu z univerzitnej databázy 

publikácií a citácií, ktorú vedie Knižnica Právnickej fakulty UK v Bratislave, je v tejto 

databáze zaznamenaných doposiaľ 303 ohlasov, z toho 299 citácií (v zahraničných 

publikáciách 84 citácií, v domácich publikáciách 215 citácií) a 4 recenzii (v domácich 

publikáciách 4 recenzie). 

      Uchádzač tak splnil aj požiadavky na ohlasy (citácie a recenzie) podľa citovaných 

kritérií Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

- Čl. 5  Účasť na konferenciách a zahraničných pobytoch 

 

      Kritérium účasti na konferenciách a zahraničných pobytoch, určené citovaným 

vnútorným predpisom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, t.j. aktívna 

účasť na minimálne štyroch domácich vedeckých konferenciách a na minimálne štyroch  

vedeckých konferenciách v zahraničí, splnil uchádzač svojou aktívnou účasťou na celkove 

30 domácich vedeckých konferenciách a 11 zahraničných vedeckých konferenciách.  

 Požiadavku, aby vykonal študijný pobyt alebo študijné pobyty na zahraničných 

vysokých školách v rozsahu minimálne 14 dní (viac pobytov sa môže spočítať, pokiaľ ide 

o pobyty v dĺžke trvania najmenej 5 pracovných dní), uchádzač taktiež splnil vykonaním 

dvanástich študijných (výučbových) pobytov  v celkovej dĺžke trvania 133 pracovných dní:  

1. Neapol, Taliansko, ELSA Legality week na tému „Camorra“, Univerzita Federica II   

v Neapole, študijný pobyt, zameranie výskumu: organizovaná kriminalita, trestné právo 

26.04.-02.05.2009 – 7 dní, 

2. USA Fordham University School of Law, študijný pobyt, zameranie výskumu: motív 

a príčiny kriminality v americkej kriminológii, metodika výučby trestného práva,  23.08.-

17.09. 2009 - 26 dní, 

3. New York University, New York, USA, študijný pobyt, zameranie výskumu: motív 

a príčiny kriminality v americkej kriminológii, 15.05. - 02.06. 2010 - 19 dní, 

4. Tel Aviv University, School of Law, študijný pobyt spojený s prednáškou, zameranie 

výskumu: motív a príčiny kriminality, prednáška na tému: Criminal Law in Slovak Republic,  

20.- 28.11.2010 - 9 dní,  
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5. Montclair State University, New Jersey, USA, študijný pobyt, zameranie výskumu: motív 

a príčiny kriminality v americkej kriminológii,  23.06.- 07.07. 2012 - 15 dní, 

6. University of Ottawa, Faculty of Law, Kanada , študijný pobyt, zameranie výskumu: motív 

a príčiny kriminality v kanadskej kriminológii, trestné právo, 06.-13.09. 2013 - 8 dní, 

7. Shizuoka University School of Law, Japonsko, študijný pobyt spojený s vystúpením na 

vedeckej konferencii, zameranie výskumu: motív a príčiny kriminality, trestné právo, 27.08. - 

11.09. 2011 - 16 dní, 

8. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, prednáškový pobyt, zameranie: trestné 

právo,  06.05. - 13.05.2012 - 8 dní, 

9. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Law, Ruská federácia, študijný pobyt, 

zameranie výskumu: trestné právo v Ruskej federácii, 04.11.-09.11.2012 - 6 dní, 

10. University of Bari, Faculty of Law, Taliansko, študijný pobyt, zameranie výskumu: 

trestné právo, 17.- 22. 06. 2014 - 6 dní, 

11. Universitat de Valencia, Facultat de Dret, Španielsko,  prednáškový pobyt, zameranie: 

trestné právo 10.05- 15.05 2015 - 6 dní, 

12. University of Las Palmas de Gran Canaria, prednáškový pobyt, zameranie: trestné právo 

30.04 – 07.05 2016 - 7 dní. 

 

Záver o splnení kritérií 

 - stanovisko pre Vedeckú radu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty: 

 

     Uchádzač splnil fakultné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

pedagogického titulu „docent“. 

 

      Habilitačná komisia konštatuje splnenie kritérií na titul docenta v plnom rozsahu, vo 

všetkých kategóriách, v kvalite i početnosti. Habilitačná komisia jednomyseľne prijala 

záver, že uchádzač o vedeckopedagogický titul „docent“ spĺňa kritériá, resp. podmienky 

na získanie vedeckopedagogického titulu „docent“ v plnom rozsahu. Konštatuje, že 

uchádzač JUDr. Ondrej Laciak, PhD. spĺňa všetky pedagogické, vedecké i osobnostné 

kritériá podmieňujúce jeho získanie. 

 

Vzhľadom k tomu habilitačná komisia 

odporúča pokračovať v habilitačnom konaní 

a vykonať habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce. 

 

Predseda: 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.     ...............................................    

 

 

Členovia: 

prof. JUDr. Věra Kalvodová,  Dr.     ................................................   

 

 

doc. JUDr. Sergej Romža, PhD., mim. prof.   ................................................. 

 

 

V Bratislave, dňa 17.09.2019  


