Plán prednášok z predmetu
Pracovné právo 3
v zimnom semestri akademického roku 2021/2022
(prednášajúci doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD., JUDr. Vladimír Minčič, PhD.)
22.9.2021 Kolektívne pracovné právo
Link: https://web.microsoftstream.com/video/6f40e7f3-d5fe-4aa1-82c5-8453615cf8da
-

Základné teoretické východiská kolektívneho pracovného práva
Vývojové tendencie kolektívneho pracovného práva
Pramene kolektívneho pracovného práva
Subjekty kolektívneho pracovného práva
participácia zamestnancov,
odbory a ich postavenie v pracovnoprávnych vzťahoch,
zamestnanecké rady a zamestnanecký dôverník

29.9.2021 Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
Link: https://web.microsoftstream.com/video/03eacfcb-ee35-4d26-a088-49b5de9e4227
-

Formy kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov
Spolurozhodovanie
Prerokovanie
Kontrolná činnosť
Právo na informácie
Podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana

6.10.2021 Kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy
Link: https://web.microsoftstream.com/video/55a70f2c-b099-474d-a146-eb502531f155
-

Pojem a charakteristické črty kolektívneho vyjednávania
Procesné pravidlá kolektívneho vyjednávania
Pojem a právna povaha kolektívnych zmlúv
Druhy kolektívnych zmlúv
Zmluvné strany kolektívnych zmlúv
Platnosť, účinnosť a záväznosť kolektívnych zmlúv

13.10.2021 Kolektívne pracovné spory
Link: https://web.microsoftstream.com/video/731e3b21-fa21-41ab-9d39-0d952568bc6c
-

Právna úprava a druhy kolektívnych pracovných sporov
Riešenie kolektívnych sporov
Štrajk a výluka
Právna úprava štrajku v Slovenskej republike (ústavný a zákonný štrajk)
Nezákonný štrajk v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní
Výluka

20.10.2021 Právo zamestnancov na nadnárodné informácie a na prerokovanie
Link:

-

Právny základ práva na nadnárodné informácie a prerokovanie
Právo zamestnancov členských štátov na nadnárodné informovanie a na prerokovanie v
Zákonníku práce
Zriadenie európskej zamestnaneckej rady
Participácia zamestnancov v európskej spoločnosti
Participácia zamestnancov v európskom družstve

27.10.2021 Osobitná právna úprava pracovných vzťahov
Link: https://web.microsoftstream.com/video/178e22ef-7576-4ec6-88e8-1228f8d7d774
-

Pracovné vzťahy s delegovanou pôsobnosťou Zákonníka práce
Štátna služba
Štátnozamestnanecké vzťahy v zmysle zákona o štátnej službe
Predmet a pôsobnosť zákona o štátnej službe
Druhy štátnej služby

3.11.2021 Vznik, zmena a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru
Link: https://web.microsoftstream.com/video/703fd0eb-208b-44f5-bfb5-55858aaba556
-

Služobná zmluva
Zmena druhu štátnej služby
Osobitosti skončenia funkcie vedúceho zamestnanca
Skončenie a zánik štátnozamestnaneckého pomeru

10.11.2021 Osobitné druhy štátnej služby a Pracovné vzťahy so subsidiárnou pôsobnosťou
Zákonníka práce
Link: https://web.microsoftstream.com/video/ed5686ef-4135-48f5-8679-2841bb9b06c9
-

Služobné pomery príslušníkov Policajného zboru
Služobné pomery profesionálnych vojakov
Právne vzťahy vyplývajúce z výkonu verejnej funkcie
Pracovnoprávne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme

24.11.2021 Osobitosti odmeňovania v nepodnikateľskej sfére
Link: https://web.microsoftstream.com/video/2f75c563-4882-4984-a9ce-75f25e0f3270
-

Odmeňovanie v štátnej správe
Funkčný plat, tarifný plat a príplatky
Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

1.12.2021 Právne vzťahy pri zabezpečovaní práva na prácu. Služby zamestnanosti
Link: https://web.microsoftstream.com/video/273c6333-e93e-4b3c-92b6-17496d977ecf
-

Účastníci právnych vzťahov v oblasti zamestnanosti
Zákonná úprava služieb zamestnanosti
Pojem služby zamestnanosti a ich inštitucionálny rámec

8.12.2021 Aktívne opatrenia na trhu práce I
Link: https://web.microsoftstream.com/video/01abe563-75eb-4ea2-bb1c-d9a36b3ceb82

-

Sprostredkovanie zamestnania
Informačné a poradenské služby
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
Agentúrne zamestnávanie

15.12.2021 Aktívne opatrenia na trhu práce II
Link:
-

Príspevky v rámci poskytovania služieb zamestnanosti
Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím
Chránené pracovisko a chránená dielňa

