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Otázky na rigoróznu skúšku na KPPaPSZ v ak. roku 2015/2016 
z predmetu Pracovné právo 1 
 
1.) Pojem, predmet a systém pracovného práva. 

2.) Pramene pracovného práva. 

3.) Medzinárodné a európske pracovné právo. 

4.) Európske pracovné právo. 

5.) Voľný pohyb zamestnancov v rámci Európskej únie. 

6.) Medzinárodná organizácia práce a jej normotvorba. 

7.) Pracovné právo Rady Európy. 

8.) Vnútropodnikové normatívne akty. 

9.) Pôsobnosť pracovného práva. 

10.) Pôsobnosť Zákonníka práce. 

11.) Pracovnoprávne vzťahy s cudzím prvkom. 

12.) Základné zásady pracovného práva. 

13.) Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch. 

14.) Zásada zmluvnosti a zmluvný systém v pracovnom práve. 

15.) Pracovnoprávne vzťahy (charakteristika, obsah, predmet). 

16.) Druhy pracovnoprávnych vzťahov. 

17.) Právna úprava výkonu práce vo verejnom záujme. 

18.) Právna úprava štátnej služby. 

19.) Vznik, zmena a zánik práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. 

20.) Konanie za zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch. 

21.) Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. 

22.) Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. 

23.) Subjekty pracovného práva. 

24.) Zástupcovia zamestnancov. 

25.) Pracovnoprávna subjektivita. 

26.) Pracovnoprávne skutočnosti. 

27.) Pojem, druhy a náležitosti právnych úkonov. 

28.) Neplatnosť právnych úkonov. 

29.) Objektívne pracovnoprávne skutočnosti. 

30.) Plynutie času ako objektívna právna skutočnosť v pracovnom práve. 

31.) Pracovnoprávne aspekty smrti zamestnanca. 

32.) Doručovanie v pracovnom práve. 

33.) Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru zo strany 

zamestnávateľa. 

34.) Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. 

35.) Inštitucionálne zabezpečenie realizácie politiky trhu práce a aktívne opatrenia 

na trhu práce. 



36.) Vzdelávanie a príprava pre trh práce. 

37.) Predzmluvné vzťahy. 

38.) Právo na prístup k zamestnaniu. 

39.) Pracovný pomer (pojem a obsah). 

40.) Druhy pracovného pomeru. 

41.) Pracovný pomer na dobu určitú. 

42.) Súbežné pracovné pomery. 

43.) Založenie a vznik pracovného pomeru. 

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

45.) Zmena pracovného pomeru. 

46.) Skúšobná doba. 

47.) Skončenie pracovného pomeru. 

48.) Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru zo 

strany zamestnávateľa. 

49.) Výpoveď zo strany zamestnávateľa (podmienky platnosti). 

50.) Výpovedné dôvody zo strany zamestnávateľa. 

51.) Výpoveď zo strany zamestnávateľa z dôvodu organizačných zmien. 

52.) Výpoveď z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny. 

53.) Ochranná doba pri výpovedi zo strany zamestnávateľa. 

54.) Odstupné a odchodné. 

55.) Sprostredkovanie zamestnania a vymedzenie pojmu vhodné zamestnanie. 

56.) Okamžité skončenie pracovného pomeru. 

57.) Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. 

58.) Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca. 

59.) Nároky z neplatného rozviazania pracovného pomeru. 

60.) Hromadné prepúšťanie. 

61.) Základné povinnosti zamestnancov, výkon konkurenčnej činnosti. 

62.) Pracovná disciplína a sankcie za porušenie pracovnej disciplíny. 

63.) Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní. 

 


