
Okruhy na semestrálnu skúšku z predmetu 

Pracovné právo (Ekonómia a právo) 

1. Pojem, predmet, systém a funkcie pracovného práva, vývoj pracovného práva, 
pojem závislej práce a nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie 

 

2. Základné zásady pracovného práva a ich význam, rovnaké zaobchádzanie 
a zákaz diskriminácie v pracovnom práve, ochrana súkromia a osobných 
údajov zamestnanca na pracovisku  

 

3. Pramene pracovného práva, pôsobnosť Zákonníka práce, Medzinárodné 
a európske pracovné právo (dôvody vzniku, subjekty, pramene), 
pracovnoprávne vzťahy s cudzím prvkom, vzťah pracovného práva k iným 
odvetviam práva   

 

4. Právne skutočnosti v pracovnom práve (subjektívne, objektívne), neplatnosť 
právnych úkonov v pracovnom práve, počítanie času v pracovnom práve 
(lehoty a doby), doručovanie v pracovnom práve 

 

5. Pracovnoprávne vzťahy (charakteristika, obsah, druhy, vznik, zmena, zánik), 
zabezpečenie a zánik záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov, prechod práv 
a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, právna subjektivita v pracovnom 
práve, subjekty pracovného práva a pracovnoprávnych vzťahov, konanie 
v mene zamestnávateľa, platobná neschopnosť zamestnávateľov 

 

6. Predzmluvné vzťahy a pracovný pomer (pojem, prvky, obsah, druhy, založenie, 
vznik), atypické pracovné pomery (práca na kratší pracovný čas, práca na dobu 
určitú, domácka práca, telepráca) 

 

7. Zmena pracovného pomeru, pracovná cesta, dočasné pridelenie zamestnanca 
na výkon práce k inému zamestnávateľovi, agentúrne zamestnávanie, 
vysielanie zamestnancov do zahraničia 

 

8. Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca, dohoda o skončení 
pracovného pomeru, skončenie pracovného pomeru na základe právnej 
udalosti a na základe úradného rozhodnutia 

 

9. Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa a hromadné 
prepúšťanie 

 

10.  Pracovná disciplína a konkurenčná činnosť zamestnanca 
 



11. Pracovný čas a dovolenka 
 

12. Odmeňovanie za prácu a prekážky v práci  
 

13. Sociálna politika zamestnávateľa a ochrana práce, osobitné pracovné 
podmienky osôb so zdravotným postihnutím, žien a mužov starajúcich sa o deti, 
mladistvých zamestnancov 

 

14. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu a bezdôvodné obohatenie 
 

15. Zodpovednosť zamestnanca za škodu a bezdôvodné obohatenie 
 

16. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a osobitná úprava 
pracovných vzťahov (verejná služba, štátna služba a ďalšie pracovné vzťahy) 

 

17. Kolektívne pracovné vzťahy, participácia zamestnancov, odbory a ich 
postavenie v pracovnoprávnych vzťahoch, zamestnanecké rady, Kolektívne 
zmluvy, kolektívne vyjednávanie – postup pri uzatváraní kolektívnych zmlúv, 
riešenie kolektívnych pracovných sporov, právna úprava štrajku a výluky 

 


