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Odborné posúdenie úrovne prednesenej habilitačnej prednášky uchádzača: 
 
  Uchádzač JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. vo svojej habilitačnej prednáške na tému 
„Procesná ochrana nárokov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov“ stručne 
oboznámil poslucháčov o uvedenej problematike z pohľadu súdnej ochrany nárokov 
z pracovnoprávnych vzťahov.  

 Úvod prednášky orientoval uchádzač na otázky historických aspektov a vývoja 
pracovného súdnictva na území Slovenskej republiky a to zvýraznením základných premís 
a právnej úpravy pracovného súdnictva v niekoľkých zásadných etapách formovania právnej 
úpravy, pričom sa zameral na  obdobia od roku 1931 až do roku 1991, pre ktoré boli typické 
rôzne formy súdneho i tzv. rozhodcovského konania.  
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  V ďalšej časti uchádzač poukázal na špecifiká riešenia pracovnoprávnych sporov 
v zmysle Občianskeho súdneho poriadku, pričom zvýraznil isté nedokonalosti tejto formy 
procesnej ochrany s prihliadnutím na osobitosti pracovnoprávnych vzťahov ako sú nerovné 
postavenie zamestnanca a zamestnávateľa a s tým spojenú potrebu odlišného ponímania 
súdneho procesu, týkajúceho sa pracovnoprávnych sporov v porovnaní s klasickým civilným 
procesom.  

  V tretej ťažiskovej časti prednášky sa uchádzač zameral na objasnenie zásadných 
zmien, ktoré priniesla právna úprava v podobe Civilného sporového poriadku. Postupne 
poslucháčom objasnil nielen otázky týkajúce sa tzv. kauzálnej príslušnosti súdov, ale aj tzv. 
odklony od všeobecnej úpravy civilného sporového procesu, ktoré označujeme ako spory 
s ochranou slabšej strany. Analýzou týchto jednotlivých osobitostí autor priblížil auditóriu 
súčasný právny stav a taktiež poukázal aj na vybrané nedokonalosti tejto právnej úpravy vo 
väzbe na aplikačnú prax.    

 Spôsob podania habilitačnej prednášky i jej vedeckú a pedagogickú úroveň možno 
hodnotiť len pozitívne, s osobitným zohľadnením vhodného stupňa zrozumiteľnosti, 
prehľadnosti a prijateľnosti výkladu pre poslucháča. S ohľadom na už uvedené, habilitačná 
komisia i prítomní oponenti hodnotia odbornú a formálnu stránku habilitačnej prednášky  
JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. prednesenej na tému „Procesná ochrana nárokov 
vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov“  jednoznačne pozitívne.  

Uchádzač svojim odborným výkladom a fundovanými závermi, ktoré boli podložené 
tomu zodpovedajúcimi a logicky formulovanými argumentmi, preukázal náležitú vedeckú 
spôsobilosť v študijnom odbore 3.4.6. Pracovné právo.  

 

 
Zhodnotenie habilitačnej práce: 
 

 

Spracovaná habilitačná práca JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. pod názvom „Legal or 
illegal. Právno-teoretické východiská a aplikačné problémy nelegálnej práce 
a nelegálneho zamestnávania v Slovenskej republike.“ je vysoko aktuálna a obzvlášť 
náročná téma pracovného práva, ktorá rezonuje v spoločnosti, predovšetkým z dôvodu 
neustále sa meniacich vzťahov na trhu práce. Téma predloženej habilitačnej práce je 
obohatená o dlhoročné skúsenosti autora s danou problematikou v doktrinálnej i praktickej – 
aplikačnej rovine. Jednoznačne pozitívne treba hodnotiť výber spracovanej problematiky 
nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, pretože tejto téme nie je venovaná dostatočná 
pozornosť vo vedeckej a odbornej literatúre. 

Habilitačná práca pozostáva z piatich kapitol, ktoré sa ďalej členia na príslušné 
podkapitoly. V prvej kapitole sa habilitant venuje právno-teoretickému vymedzeniu skúmanej 
problematiky a jednotlivých inštitútov. Ťažiskom práce sú analytické kapitoly popisujúce 
a analyzujúce jednotlivé  aspekty nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v SR, so 
širším európskym rozmerom. V rámci spracovania témy habilitačnej práce habilitant 
preukázal schopnosť vedecky pracovať, použil najmä metódy výkladu, analýzy a syntézy, 
spracoval skúmanú problematiku nielen z pohľadu právnej úpravy de lege lata, ale aj 
formuloval návrhy de lege ferenda. Práca aj po formálnej stránke spĺňa kritériá kladené na 
tento druh prác. Autor pri spracovaní problematiky použil dostatočné množstvo prameňov 
a prínosné je spracovanie relevantnej rozhodovacej činnosti súdov.  

Habilitačná práca je jednoznačným prínosom k výskumu v danej oblasti. Autor 
preukázal svoje teoreticko-praktické schopnosti zvládnutia témy, dobrý písomný prejav a 
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postreh pri poukazovaní na právnu úpravu de lege lata a prípadné postrehy, námety, podnety 
de lege ferenda. 

Na pripomienky a námety oponentov habilitant reagoval pohotovo, kompetentne a so 
znalosťou veci. Prijateľným a vyčerpávajúcim spôsobom vysvetlil svoje názory a vecne 
reagoval na diskusiu. Všetci traja oponenti habilitačnej práce kladne hodnotili habilitačnú 
prácu.  

 Na záver prítomná habilitačná komisia a oponenti habilitačnej práce konštatujú, že 
habilitačná práca JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. na tému „Legal or illegal. Právno-
teoretické východiská a aplikačné problémy nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania v Slovenskej republike.“ spĺňa kritériá určené pre tento druh kvalifikačných 
prác. 

 
 
 
Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti 
uchádzača: 

 
 
JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. od roku 2009 až do súčasnosti pôsobí na pozícii vedecko-

výskumného pracovníka na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte na 
Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Rozsah úväzku 100 % 
ustanoveného týždenného pracovného času je doložený príslušným potvrdením pedagogickej 
praxe. Pedagogická prax JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. zahŕňa viac ako sedem rokov 
pedagogickej činnosti od získania akademického titulu PhD. v roku 2009.  

V rámci pedagogického pôsobenia na Katedre pracovného práva a práva sociálneho 
zabezpečenia PF UK v Bratislave sa podieľal a podieľa na prednáškach a seminároch 
povinných predmetov Základy pracovného práva, Pracovné právo II a Pracovného právo 
v študijnom programe Ekonómia a právo a povinne voliteľného predmetu Medzinárodné 
a európske pracovné právo.  

V rámci pedagogického pôsobenia sa tiež podieľal a podieľa na školení a oponovaní 
záverečných prác a oponovaní rigoróznych prác. Od roku 2009 je členom komisie pre štátne 
a rigorózne skúšky na PF UK Bratislava. V rokoch 2007 až 2010 sa ako spoluorganizátor 
pravidelne podieľal na príprave a organizácii medzinárodnej konferencie doktorandov 
a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom „Míľniky práva v stredoeurópskom 
priestore“, ktorú každoročne organizuje PF UK Bratislava.  

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. sa vo svojej vedeckej činnosti venuje problematike 
individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, zameriava sa na právne aspekty 
zamestnávania a otázky spojené so službami zamestnanosti, ďalej sa orientuje aj na 
problematiku procesnej stránky predovšetkým individuálnych pracovnoprávnych sporov. 
Zaoberá sa problematikou nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ktoré predstavujú 
jeden zo základných problémov, ktorým v súčasnosti čelí trh práce, a to nielen v SR ale aj 
v ostatných krajinách Európskej únie či sveta. 

 Počas doterajšieho vedeckého pôsobenia sa podieľal  ako člen riešiteľského kolektívu 
na riešení troch projektov VEGA a jedného projektu financovaného z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci OP Výskum a vývoj.  

Aktívne vystupuje na zahraničných a domácich medzinárodných vedeckých 
konferenciách, kde prezentuje poznatky svojho výskumu a zároveň je aj organizátor množstva 
vedeckých podujatí na svoje fakulte.  
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Za účelom prehĺbenia kvalifikačného rastu z oblasti pracovného práva  absolvoval 
v roku 2015 zahraničný študijný pobyt v trvaní 21 dní na Právnickej fakulte Univerzity 
Palackého v Olomouci v ČR.  

Publikačné výstupy JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. k dátumu podania žiadosti (13. 9. 
2017) zahŕňajú široké spektrum publikovaných výstupov. Najvýznamnejšími sú autorstvo 
jednej monografie publikovanej v domácom vydavateľstve, dvoch štúdií charakteru  vedeckej 
monografie a jednej kapitoly v monografii publikovanej v domácom vydavateľstve. Je 
spoluautorom dvoch  vysokoškolských učebných textov v súhrne 5,06 AH. Je autorom alebo 
spoluautorom viac ako 48 pôvodných vedeckých prác publikovaných v domácich 
a zahraničných recenzovaných zborníkoch, v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch 
(5) a 23 domácich odborných prác. JUDr. Hamuľák, PhD. získal k dátumu podania žiadosti 
o začatie habilitačného konania spolu 34 ohlasov, z toho desať v zahraničných publikáciách. 

Možno preto konštatovať, že doterajšie pedagogické,  vedeckovýskumné a ďalšie 
odborné aktivity ako aj publikačné výstupy JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. v  plnom rozsahu 
spĺňajú všetky požiadavky a kritériá kladené na habilitačné konanie na Trnavskej univerzite 
v Trnave, Právnickej fakulte. 

 
 
Čestné prehlásenie: 

 

Predsedníčka habilitačnej komisie konštatuje, že uchádzač predložil čestné prehlásenie 
o svojej morálnej bezúhonnosti. Čestné prehlásenie uchádzača sa nachádza v habilitačnom 
spise. 

 
 
 
 
HLASOVANIE: 
 
Počet prítomných členov habilitačnej komisie:    3 

Počet prítomných oponentov habilitačnej práce:  3           

Počet vydaných hlasovacích lístkov:     6 

Počet platných hlasovacích lístkov:       6 

Hlasovanie: súhlasím:          6 

   nesúhlasím:        0 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Návrh habilita čnej komisie:  
 
Habilitačná komisia na základe zhodnotenia predložených dokladov, prehľadu splnených 
kritérií fakulty, odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky, 
oponentských posudkov a výsledku obhajoby habilitačnej práce a po zhodnotení 
pedagogickej, vedeckej,  publikačnej a inej odbornej činnosti uchádzača odporúča 
Vedeckej rade Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty udeliť uchádzačovi 
JUDr. Jurajovi Hamu ľákovi, PhD. vedecko-pedagogický titul „docent“ v študijnom 
odbore 3.4.6. pracovné právo.  
 
 

 

V Trnave 22. marca 2018 

 
 

Habilita čná komisia: 

Predsedníčka: 

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.      ................bola prítomná......................................... 

Členovia: 

prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.       ...............bola prítomná.......................................... 

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.                     ...............bol prítomný........................................... 

Oponenti habilitačnej práce: 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.            .................bol prítomný......................................... 

doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.                   ................bol prítomný......................................... 

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. ................bola prítomná........................................ 


