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Príloha č. 1 k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 155/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 614/2002 Z. z.
o kreditovom systéme štúdia
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Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu: 
Názov predmetu: Predštátnicový seminár z pracovného práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: prednášky 2, 
Denná forma štúdia: 2 hodiny seminárov týždenne, 6 hodín za semester, prezenčná metóda; 

Počet kreditov: 
Odporúčaný semester štúdia: 
Denná forma štúdia: 3. semester; 
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: Základy pracovného práva kód:1-PRV-117/00, Pracovné právo  1-mPRV-118/00
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Priebežné hodnotenie: 100%
Záverečné hodnotenie: 
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania: Študent získa predpoklady na vykonanie štátnej záverečnej skúšky, tým, že si zopakuje všetky podstatné otázky právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov a prehĺbi si  poznatky o pracovnoprávnych vzťahoch a právnej úprave jednotlivých pracovnoprávnych inštitútov a ich správnej interpretácii a aplikácii v praxi.
Stručná osnova predmetu:   
Všeobecná časť 
	pojem, predmet, systém 
historický vývoj pracovného práva
zásady
	pramene a pôsobnosť
	medzinárodné a európske pracovné právo
	pracovnoprávne vzťahy
	pracovnoprávne skutočnosti
	pracovnoprávna subjektivita a subjekty pracovného práva
	prechod práv a povinností a zabezpečenie nárokov
	Individuálne pracovné právo I
	realizácia práva na prácu
	pracovný pomer
	predzmluvné vzťahy
	vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru
Individuálne pracovné právo II 

	pracovná disciplína, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania
	pracovný čas a dovolenka na zotavenie,
	odmeňovanie,
	starostlivosť zamestnávateľa o zamestnancov,
	osobitné pracovné podmienky žien a mladistvých zamestnancov,
	bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
	zodpovednosť za škodu,
	dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
	osobitná úprava pracovných vzťahov
	Kolektívne pracovné právo 
	zástupcovia zamestnancov, 
	formy participácie zamestnancov, 
	kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy, 
 riešenie kolektívnych pracovných sporov
Odporúčaná literatúra: 
Barancová, H. Schronk, R.: Európske a medzinárodné pracovné právo. Bratislava, Vydavateľstvo RUK 1998;
Barancová, H. Schronk, R.: Pracovné právo, 2. vyd., Sprint 2, 2013;
Barancová, H.: Zákonník práce. Komentár. 3. vydanie vyd., C.H. Beck, 2013;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, ruský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 
A
B
C
D
E
FX
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