
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

Konanie na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) 

Inaugurant: doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.  

 

Inauguračná komisia:  

 

Predseda:   prof. JUDr. Marek Števček, PhD.   

rektor Univerzity Komenského v Bratislave,  

vedúci Katedry občianskeho práva, Univerzita Komenského v Bratislave,  

Právnická fakulta, SR 

Habilitácie v odbore: občianske právo 

Inaugurácia v odbore: občianske právo 

Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora; (1,3)  

 

Členovia: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.   

vedúca Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,  

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR         

Habilitácie v odbore: pracovné právo 

Inaugurácia v odbore: pracovné právo 

Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora; (3)  

 

prof. JUDr. Jan Pichrt Ph.D. 

vedúci Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,  

Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR  

Habilitácie v odbore: pracovné právo 

Inaugurácia v odbore: pracovné právo 

Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora; zahraničný odborník;  (2,3)  

 

prof. JUDr. Petr Hůrka Ph.D. 

profesor na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia,  

Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR  

Habilitácie v odbore: pracovné právo 

Inaugurácia v odbore: pracovné právo 

Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora, zahraničný odborník;  (2,3)  

                             

Oponenti:  prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.  

Dekanka, Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, SR 

profesor na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia         

Habilitácie v odbore: pracovné právo 

Inaugurácia v odbore: pracovné právo 

Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora; (3)  

 

prof. JUDr. Věra Štangová , CSc. 

profesor na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, 

Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Praha, ČR 

Habilitácie v odbore: pracovné právo 

Inaugurácia v odbore: pracovné právo 

Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora; zahraničný odborník;  (2,3)  

 

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. 

Vedúci Katedry súkromného práva a civilného procesu, 

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Olomouc, ČR 

Habilitácie v odbore: občianske právo 

Inaugurácia v odbore: občianske právo  

Pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora; zahraničný odborník;  (2,3)                           


