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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
1

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu: 
Názov predmetu: Medzinárodné a európske pracovné právo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok a 1 hodina seminárov týždenne, 42 hodín za semester, prezenčná metóda; 
Externá forma štúdia: 20 hodín prednášok za semester, prezenčná metóda; 
Počet kreditov: 
Odporúčaný semester štúdia: 
Denná forma štúdia: 4. semester; 
Externá forma štúdia: 4. semester; 
Stupeň štúdia: 2. 
Podmieňujúce predmety: 
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: písomná skúška (100%)
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: Absolvent získa správnu orientáciu v oblasti pracovnoprávnych vzťahov na medzinárodnej a európskej úrovni v rámci všeobecných globalizačných tendencií a európskych integračných procesov. Získa poznatky o zásadách právnej regulácie pracovných vzťahov v medzinárodnom a európskom pracovnom práve, o normotvorbe príslušných medzinárodných a európskych organizácií a o konštrukcii, účele a právnej úprave jednotlivých pracovnoprávnych inštitútov. Absolvent bude schopný správne interpretovať a aplikovať pracovnoprávne predpisy a teoreticky rozvíjať získané poznatky.
Stručná osnova predmetu:   
1. Dôvody vzniku medzinárodného a európskeho pracovného práva a jeho vývoj.
2. Medzinárodné pracovné právo – individuálne a kolektívne pracovné právo v rámci
     - normotvorby Organizácie spojených národov (Všeobecná deklarácia ľudských práv, Pakt o občianskych a politických právach, Pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach),
     - normotvorba Medzinárodnej organizácie práce (dohovory a odporúčania).
3. Európske pracovné právo – individuálne a kolektívne pracovné právo v rámci
     - normotvorby Rady Európy (Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Európska sociálna charta, Revidovaná Európska sociálna charta),
     - normotvorby Európskej únie (sociálna politika a pracovné právo, primárne a sekundárne pramene).

Odporúčaná literatúra: 
Schronk, R., Barancová, H.: Európske a medzinárodné pracovné právo. Bratislava, Vydavateľstvo RUK 1998;
Barancová, H. Schronk, R.: Pracovné právo, 2. vyd., Bratislava: 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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