
Plán prednášok z predmetu 

Ekonómia trhu práce a pracovné právo  

v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 
 

21. 9. 2021 Úvod do problematiky (Dr. Klimko) 

- Postavenie a fungovanie trhu práce v trhovej ekonomike 

- Členenie obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity 

- Špecifiká trhu práce v trhovej ekonomike 

 

28. 9. 2021 Ekonomický model fungovania trhu práce (Dr. Klimko)   

- Ponuka práce a faktory vplyvu 

- Dopyt po práci a faktory vplyvu 

- Segmentácia trhu práce 

- Špecifické skupiny na trhu práce 

 

5. 10. 2021 Flexibilita a flexiistota na trhu práce (Dr. Klimko)  

- Flexibilita na trhu práce a jej význam 

- Flexiistota na trhu práce a jej význam 

 

12. 10. 2021 Zamestnanosť a Európska stratégia zamestnanosti (Dr. Klimko) 

- Zamestnanosť a jej vývoj 

- Realizácia Európskej stratégie zamestnanosti 

 

19. 10. 2021 Nezamestnanosť (Dr. Klimko) 

- Nezamestnanosť a jej vývoj 

- Typy nezamestnanosti 

 

26. 10. 2021 Politika zamestnanosti a politika trhu práce (Dr. Klimko) 

- Aktívna politika trhu práce 

- Pasívna politika trhu práce 

 

02.11.2021 Politika zamestnanosti a politika trhu práce (Doc. Hamuľák) 

- Aktívna a pasívna politika trhu práce.  

- Nástroje aktívnych opatrení na trhu práce 

 

09.11.2021 Trh práce a pracovné právo  

- Právne vzťahy pri zabezpečovaní práva na prácu (Doc. Hamuľák) 

- Štandardné právne formy zamestnávania 

- Atypické formy zamestnávania 

 

16.11.2021 Právo na prácu a politika zamestnanosti (Doc. Hamuľák) 

- Právo na prácu a politika zamestnanosti v medzinárodnom a európskom pracovnom 

práve 

- Právo na prácu a politika zamestnanosti v slovenskom pracovnom práve 

- Právo na prístup k zamestnaniu 

 

23.11.2021 Účastníci právnych vzťahov zamestnanosti (Doc. Hamuľák) 

- Orgány štátnej správy v oblasti zamestnanosti 



- Zamestnávateľ 

- Zamestnanec 

- Uchádzač o zamestnanie, znevýhodnený uchádzač o zamestnanie a záujemca o 

zamestnanie 

 

30.11.2021 Poskytovatelia služieb zamestnanosti (Doc. Hamuľák) 

- Subjekty poskytujúce služby zamestnanosti bezplatne 

- Subjekty poskytujúce služby zamestnanosti za úhradu 

 

07.12.2021 Aktívne opatrenia na trhu práce (Doc. Hamuľák) 

- Sprostredkovanie zamestnania 

- Informačné a poradenské služby 

- Vzdelávanie a príprava pre trh práce 

- Príspevky v rámci poskytovania služieb zamestnanosti 

- Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím 

 

14.12.2021 Právne vzťahy zamestnávania občanov iných štátov (Doc. Hamuľák) 

- Zamestnávanie štátnych príslušníkov nečlenských štátov EÚ  

- Voľný pohyb zamestnancov v rámci Európskej únie 

 

   


