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25.09.2021 čas 14:30 – 19:40    

Kolektívne pracovné právo. Kolektívne pracovnoprávne vzťahy. 

- Teoretické východiská kolektívneho pracovného práva 

- Vývojové tendencie kolektívneho pracovného práva 

- Pramene a subjekty kolektívneho pracovného práva 

- Participácia zamestnancov 

- Odbory a ich postavenie v pracovnoprávnych vzťahoch 

- Zamestnanecké rady a zamestnanecký dôverník 

- Formy kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov 

- Spolurozhodovanie 

- Prerokovanie 

- Kontrolná činnosť 

- Právo na informácie 

- Podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana 

 

 

01.10.2021 čas 7:45 – 13:00   

Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy. Kolektívne pracovné spory. 

- Pojem a charakteristické črty kolektívneho vyjednávania 

- Procesné pravidlá kolektívneho vyjednávania 

-  Kolektívne zmluvy (Pojem a právna povaha kolektívnych zmlúv. Druhy kolektívnych zmlúv. Zmluvné 
strany kolektívnych zmlúv. Platnosť, účinnosť a záväznosť kolektívnych zmlúv) 

- Právna úprava a druhy kolektívnych pracovných sporov 

- Riešenie kolektívnych sporov 

- Právna úprava štrajku v Slovenskej republike (ústavný a zákonný štrajk) 

- Nezákonný štrajk v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní 

- Výluka 

 



09.10.2021 čas 14:30 – 19:40   

Osobitná právna úprava pracovných vzťahov. Pracovné vzťahy s delegovanou 
a subsidiárnou pôsobnosťou Zákonníka práce. Vznik, zmena a skončenie 
štátnozamestnaneckého pomeru. Osobitné druhy štátnej služby. Osobitosti odmeňovania 
v nepodnikateľskej sfére. 

- Štátna služba, štátnozamestnanecké vzťahy v zmysle zákona o štátnej službe 

- Predmet a pôsobnosť zákona o štátnej službe 

- Druhy štátnej služby, zmena druhu štátnej služby 

- Služobná zmluva 

- Osobitosti skončenia funkcie vedúceho zamestnanca 

- Skončenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru 

- Služobné pomery príslušníkov Policajného zboru a profesionálnych vojakov 

- Právne vzťahy vyplývajúce z výkonu verejnej funkcie 

- Pracovnoprávne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme,  

- Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  

- Odmeňovanie v štátnej správe. Funkčný plat, tarifný plat a príplatky 

 

27.11.2021 čas 14:30 – 19:40  

Právne vzťahy pri zabezpečovaní práva na prácu. Služby zamestnanosti. Aktívne opatrenia 
na trhu práce. Zamestnávanie cudzincov a osôb so zdravotným postihnutím. 

- Účastníci právnych vzťahov v oblasti zamestnanosti 

- Zákonná úprava služieb zamestnanosti 

- Pojem služby zamestnanosti a ich inštitucionálny rámec 

- Sprostredkovanie zamestnania 

- Informačné a poradenské služby 

- Vzdelávanie a príprava pre trh práce 

- Agentúrne zamestnávanie 

- Príspevky v rámci poskytovania služieb zamestnanosti 

- Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím 

- Chránené pracovisko a chránená dieľňa 

- Voľný pohyb pracovných síl 

- Vysielanie zamestnancov 

- “Tvrdé” jadro pracovných a mzdových podmienok 

- Zamestnávanie cudzincov v SR 
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Kľúčové právne predpisy, v znení neskorších zmien:  

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 

Zákon č. 311/2001 Zákonník práce 

Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o tripartite) 

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 315/2009 Z. z. o výške 
odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi a výške a spôsobe úhrady nákladov konania pred 
rozhodcom 

Zákon 55/2017 Zz o štátnej službe 

Zákon 552/2003 Zz o výkone práce vo verejnom záujme 

Zákon 553/2003 Zz o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Zákon č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 

Zákon č.453/2003 Z.z. o orgánoch št.správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti 

§9 zák. č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení 

Zákon č.404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov 

Zákon č.352/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri 
poskytovaní služieb 


