
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

Obsahová náplň prednášok z predmetu „Pracovné právo 1 (Ekonómia a právo)“ 

v Letnom semestri akademického roka 2018/2019 (denné štúdium) 

 

01. (20.02.) 

Úvod do štúdia pracovného práva, historický vývoj pracovného práva, pojem, predmet, 

systém a základné funkcie pracovného práva, vzťah pracovného práva k iným odvetviam 

práva, Medzinárodné a európske pracovné právo (dôvody vzniku, subjekty, pramene), 

pramene  pracovného práva, pôsobnosť pracovného práva a pôsobnosť Zákonníka práce, 

vzťah Zákonníka práce a Občianskeho zákonníka, pracovnoprávne vzťahy s cudzím prvkom. 

02. (27.02.) 

Základné zásady pracovného práva a ich význam, zásada rovnakého zaobchádzania v 

pracovnoprávnych vzťahoch a zákaz diskriminácie, Pojem závislej práce, nelegálna práca a 

nelegálne zamestnávanie. 

03. (06.03.) 

Právne skutočnosti v pracovnom práve (subjektívne, objektívne), faktické a právne úkony 

v pracovnom práve a ich platnosť a neúčinnosť, oznamovanie závažnej protispoločenskej 

činnosti (whistleblowing), počítanie času v pracovnom práve (lehoty a doby), doručovanie v 

pracovnom práve, Právna subjektivita v pracovnom práve, subjekty pracovného práva a  

pracovnoprávnych vzťahov, konanie v mene zamestnávateľa, prechod práv a povinností z 

pracovnoprávnych vzťahov, prevod hospodárskej jednotky 

04. (13.03.) 

Pracovnoprávne vzťahy (charakteristika, obsah, druhy, vznik, zmena, zánik), zabezpečenie 

záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov, predzmluvné vzťahy, zmluvy (dohody) a zmluvný 

systém v pracovnom práve, odstúpenie od zmluvy, pracovná zmluva, faktický pracovný 

pomer. Pracovný pomer (pojem, prvky, obsah, druhy, založenie, vznik), atypické pracovné 

pomery (práca na kratší pracovný čas, práca na dobu určitú, domácka práca, telepráca), zmena 

pracovného pomeru, pracovná cesta, dočasné pridelenie zamestnanca na výkon práce k inému 

zamestnávateľovi, agentúrne zamestnávanie, vysielanie zamestnancov do zahraničia. 

05. (20.03.) 

Skončenie pracovného pomeru (všeobecná charakteristika a podmienky platnosti), skončenie 

pracovného pomeru dohodou, zo strany zamestnanca, v skúšobnej dobe, na základe právnej 

udalosti a na základe úradného rozhodnutia. Skončenie pracovného pomeru z dôvodu 

organizačných zmien, skončenie pracovného pomeru z dôvodov spočívajúcich v osobe 

zamestnanca, pracovná disciplína. Nároky súvisiace so skončením pracovného pomeru 

(pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní, odstupné a odchodné), nároky z neplatného 

skončenia pracovného pomeru, hromadné prepúšťanie. 

06. (27.03.) 

Pracovný čas a dovolenky a odmeňovanie zamestnancov 

07. (03.04.) 

Prekážky v práci, Ochrana práce a BOZP a sociálna politika zamestnávateľa 



08. (10.04.) 

Zodpovednosť za škodu v pracovnom práve, Bezdôvodné obohatenie, Dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

09. (17.04.) 

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy, Sociálny dialóg, Kolektívne vyjednávanie, Štrajky, 

Výluky. 

10. (24.04.) 

Pracovnoprávne vzťahy v nepodnikateľskom prostredí – osobitná úprava pracovných 

vzťahov. 


