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Plán prednášok z predmetu 

Pracovné právo 2 

v zimnom semestri akademického roku 2022/2023 

Téma prednášky je predmetom seminárov v bezprostredne nasledujúci kalendárny týždeň. 

Prednášky môžu byť aktualizované. 

19-23.9.2022 Konkurenčná činnosť zamestnanca 

https://web.microsoftstream.com/video/0527e6a6-5e5d-4b3e-9a03-f9fc98ed4eaf

- konkurenčná činnosť 

- konkurenčná doložka 

- povinnosť mlčanlivosti, lojalita zamestnanca  

26-30.9.2022 Pracovný čas a doba odpočinku 

https://web.microsoftstream.com/video/6bcb558d-0f57-49ed-8f56-b82fda6760cf

- pojem pracovného času a doby odpočinku 

- rozvrhovanie (rovnomerné, nerovnomerné, KPČ, pružný pracovný čas) 

- doby odpočinku 

3-7.10.2022 Dovolenka  

https://web.microsoftstream.com/video/7054cccb-0da6-41f3-847f-e1bcb3adae80

- pojem a druhy dovolenky 

- počítanie vzniku nároku na dovolenku 

- krátenie dovolenky 

10-14.10.2022 Odmena za prácu 

https://web.microsoftstream.com/video/fd8a7788-f626-4b77-8b42-c53d934ceb9b

- odmena za prácu 

- rovnaká mzda pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty 

- ďalšie peňažné nároky zamestnanca 

- priemerný zárobok 

17-21.10.2022 Prekážky v práci 

https://web.microsoftstream.com/video/2f9e8dc0-487b-4e75-936c-46f44a91f8ba

- pojem a delenie prekážok v práci 

- nároky pri prekážkach v práci 

- prekážky v práci na strane zamestnanca 

- prekážky v práci na strane zamestnávateľa 

24-28.10.2022 Materská a rodičovská dovolenka, osobitné skupiny zamestnancov 

https://web.microsoftstream.com/video/1630a2e4-c63f-4b18-b9b9-9825368c472e

- materská a rodičovská dovolenka 
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- pracovné podmienky mladistvých zamestnancov 

- pracovné podmienky tehotných žien

- pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti

- pracovné podmienky zdravotne postihnutých 

31.10. - 4.11.2022 Sociálna politika zamestnávateľa 

https://web.microsoftstream.com/video/2743e133-5c7c-47f0-8527-0dc5959b2f50

- pojem sociálna politika zamestnávateľa - starostlivosť o zamestnancov 

- stravovanie 

- vzdelávanie 

- rekreácia  

7-11.11.2022 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

https://web.microsoftstream.com/video/d6fe9750-d80b-4b8e-a961-d3cf2503b4bb

- pojem a právna úprava BOZP 

- pracovné úrazy a choroby z povolania

14-18.11.2022 Predpoklady zodpovednosti za škodu, bezdôvodné obohatenie 

https://web.microsoftstream.com/video/a639c6b6-6ad1-4460-a9e3-ad6576555807

- predpoklady vzniku zodpovednosti za škodu 

- povinnosti na úseku predchádzania vzniku škody 

- bezdôvodné obohatenie

21-25.11.2022 Zodpovednosť zamestnanca za škodu 

https://web.microsoftstream.com/video/bc74e9ee-adba-4dcc-a8d0-5085d617c5d7

- všeobecná zodpovednosť 

- osobitné formy zodpovednosti

28.11. – 2.12.2022 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu 

https://web.microsoftstream.com/video/64020371-e668-4c54-96da-d2c4a93387d9?list=studio

- všeobecná zodpovednosť 

- osobitné formy zodpovednosti

5-9.12.2022 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

https://web.microsoftstream.com/video/add3f1c1-f46c-408e-9daa-0b8dba11cddd

- pojem a formy 

- práva a povinnosti z dohôd 

12-16.12.2022 Aktuálne otázky a výzvy pracovného práva 

- novelizácia ZP – smernica o transparentných a predvídateľných podmienkach 

V Bratislave, 18.09.2022 

Osoba zodpovedná za obsah 

JUDr. Pavol Rak, PhD.
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