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Na základe príslušných právnych predpisov a vnútorných predpisov Právnickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave je úlohou oponenta v inauguračnom konaní 

posúdiť komplexne prácu uchádzača a vychádzať pritom z kritérií pre udeľovanie titulu 

„profesor“ stanovených danou fakultou.  

 

S prihliadnutím na odbor, v ktorom pán docent pôsobí, možno konštatovať vzájomné 

osobné poznanie sa odborníkov v oblasti pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia najmä v slovenských a českých reáliách. Doc. Hamuľáka poznám 

niekoľko rokov, keďže sa stretávame na odborných a vedeckých podujatiach 

venovaných problematike pracovného práva.  

 

Vychádzajúc z kritérií požadovaných Právnickou fakultou Univerzity Komenského 

v Bratislave, môžem konštatovať, že docent Hamuľák vo všetkých skúmaných 

atribútoch spĺňa požadované požiadavky a predpoklady na udelenie vedecko-

pedagogického titulu profesor. 

 

Vo vzťahu k pedagogickému pôsobeniu pán docent Hamuľák patri na svojom 

pracovisku k obľúbeným pedagógom a je pozitívne vnímaný študentmi najmä 

z dôvodu prepájania teórie s praxou. Pedagogicky pôsobí vo všetkých stupňoch 

štúdia. Vedie prednášky a podieľa sa na výučbe povinných i povinne voliteľných 

predmetov v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia a zabezpečuje výučbu aj 

predmetov v doktorandskom stupni štúdia. V rámci budovania vedeckej školy vyškolil 

jedného doktoranda a v súčasnosti sa venuje ďalším piatim doktorandom.  

 

Doc. Hamuľák sa vo vzťahu k vedeckej činnosti venuje rôznym okruhom 

pracovnoprávnej problematiky, o čom svedčí aj jeho publikačná, ale aj grantová 

činnosť. V rámci vedeckých a odborných prác sa venoval dôležitej téme práva na 



prácu, problematike nelegálneho zamestnávania, otázkam nezamestnanosti, oblasti 

kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, špeciálne aj práva na štrajk a pozornosť 

zameral aj na sporovú agendu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, osobitne aj 

v rámci komentára Civilného sporového poriadku spracovaného pod vedením prof. 

Števčeka.  

 

Je autorom dvoch vedeckých monografií, 68 vedeckých článkov a štúdií (z toho 19 

zahraničných), dvoch učebných textov. Na jeho práce je zaregistrovaných 100 

ohlasov. Z dôvodu prezentovania výsledkov vedeckej činnosti na poli právnej vedy je 

dôležitá aj činnosť editora a zostavovateľa rôznych vedeckých zborníkov. 

  

Pozitívne možno hodnotiť aj činnosti, ktoré vyvíja doc. Hamuľák vo vzťahu k odbornej 

praxi. Dlhodobo spolupracuje s profesijnými združeniami, či štátnymi inštitúciami 

v rôznych sférach odboru pracovného práva, a súčasne sa pracovnoprávnej agende 

venuje aj ako advokát. 

Osobitne je zaujímavé pôsobenie doc. Hamuľáka ako experta nominovaného 

Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR v rámci rôznych projektov 

venovaných aktuálnym výzvam, s ktorými sa musí pracovnoprávna oblasť 

vysporiadať. Takýmito výzvami bola napr. problematika minimálnej mzdy, agentúrneho 

zamestnávania. Nemenej zaujímavým témam, ktorým sa doc. Hamuľák venoval bola  

mobilita pracovnej sily na Slovensku či kvalita slovenského podnikateľského 

prostredia. 

 

Doc. Hamuľák sa angažuje aj na akademickej pôde, čo dokladá aj jeho pôsobenie vo 

funkcii prodekana fakulty v rokoch 2016 až 2019, v neposlednom rade od roku 2014 

zastávanie funkcie vedúceho katedry pracovného práva a práva sociálneho 

zabezpečenia na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Z mojej strany pozitívne hodnotím 

jeho záujem o užšiu spoluprácu medzi členmi katedier pracovného práva a práva 

sociálneho zabezpečenia iných fakúlt pôsobiacich na Slovensku.  

 

Z predložených podkladov teda vyplýva, že docent Hamuľák spĺňa všetky kritériá, 

ktoré sú kladené na uchádzača o titul profesor na Právnickej fakulte Univerzity 

Komenského a v niektorých atribútoch ich aj prekračuje.  

 



Záverom možno konštatovať, že uchádzač splnil všetky formálne požiadavky a 

predpoklady, aby sa mohol uchádzať o titul „profesor“. Odporúčam udeliť pánovi 

docentovi Hamuľákovi po splnení všetkých predpísaných procesných náležitostí 

vedecko-pedagogický titul „profesor“, v odbore pracovné právo (odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.6.). 
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