
Otázky na štátnu záverečnú skúšku z predmetu „Pracovné právo“ 

 

 

1. Pojem, predmet a systém pracovného práva. 

Základné povinnosti zamestnancov, výkon konkurenčnej činnosti. 

 

2. Pramene pracovného práva. 

Pracovná disciplína a sankcie za porušenie pracovnej disciplíny. 

 

3. Medzinárodné a európske pracovné právo. 

Pracovný čas. 

 

4. Európske pracovné právo. 

Dĺžka a rozvrhnutie pracovného času. 

 

5. Charakteristika vývoja pracovného práva pred rokom 1989 a jeho vývoj od roku 

1989 

Práca nadčas, nočná práca a pracovná pohotovosť. 

 

6. Pôsobnosť pracovného práva a pôsobnosť Zákonníka práce. 

Doby odpočinku. 

 

7. Základné zásady pracovného práva. 

Dovolenka na zotavenie 

 

8. Pracovnoprávne vzťahy (charakteristika, obsah, predmet, druhy). 

Právna úprava odmeňovania za prácu v podnikateľskej sfére. 

 

9. Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. Prechod práv 

a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. 

Právna úprava odmeňovania za prácu v nepodnikateľskej sfére. 

 

10. Pracovnoprávna subjektivita a subjekty pracovného práva.  

Prekážky v práci (všeobecná charakteristika, právne následky, členenie). 

 

11. Pracovnoprávne skutočnosti. 

Prekážky v práci na strane zamestnanca. 

 

12. Zásada zmluvnosti v pracovnom práve a zmluvný systém v pracovnom práve. 

Prekážky v práci na strane zamestnávateľa. 

 

13. Objektívne pracovnoprávne skutočnosti. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 

 

14. Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch. 

Inšpekcia práce. 

 

15. Realizácia ústavného práva na prácu 

Starostlivosť zamestnávateľa o zamestnancov. 



16. Pracovný pomer (pojem, obsah, založenie a vznik). 

Osobitné pracovné podmienky žien, tehotných žien, matiek a zamestnancov 

starajúcich sa o deti a mladistvých zamestnancov. 

 

17. Druhy pracovného pomeru. 

Predpoklady zodpovednosti za škodu v pracovnom práve. 

 

18. Predzmluvné vzťahy. 

Zodpovednosť zamestnanca za škodu (všeobecná charakteristika, druhy). 

 

19. Pracovná zmluva (pojem, forma a obsah).  

Zodpovednosť zamestnanca za škodu s prezumpciou neviny. 

 

20. Zmena pracovného pomeru. 

Zodpovednosť zamestnanca za škodu s prezumpciou viny. 

 

21. Skončenie pracovného pomeru. 

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu (všeobecná charakteristika, druhy). 

 

22. Výpoveď z pracovného pomeru. 

Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu. 

 

23. Výpoveď zo strany zamestnávateľa (podmienky platnosti).  

Osobitná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu. 

 

24. Výpovedné dôvody zo strany zamestnávateľa. 

Zodpovednosť zamestnávateľa za pracovné úrazy a choroby z povolania. 

 

25. Výpoveď z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny. 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (charakteristika, 

druhy).  

 

26. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.  

Osobitná úprava pracovných vzťahov (štátna služba, ...). 

 

27. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca.  

Postavenie odborov v pracovnoprávnych vzťahoch a zamestnanecké rady. 

 

28. Hromadné prepúšťanie a výpoveď z dôvodu organizačných zmien zo strany 

zamestnávateľa. 

Kolektívne zmluvy. 

 

29. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru. 

Kolektívne vyjednávanie a riešenie kolektívnych sporov. 

 

30. Nároky zamestnancov pri skončení pracovného pomeru. 

Právna úprava štrajku a výluky. 


