PLÁN PREDNÁŠOK PRACOVNÉ PRÁVO 1
2021/2022 (ZIMNÝ SEMESTER)

1.

20.09. – 24.09.2021

Úvod do štúdia pracovného práva, charakteristika historického vývoja pracovného práva,
pojem, predmet, systém a základné funkcie pracovného práva
https://web.microsoftstream.com/video/ced53837-c032-43d2-8438-b03779825379?list=studio

2.

27.09. - 01.10.2021

Pojem závislej práce, výkon ľahkých prác, nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca
https://web.microsoftstream.com/video/9fb747ba-72a0-4c11-9c88-ed681b92dbaf?list=studio

3.

04.10. – 08.10.2021

Pramene pracovného práva, základné zásady pracovného práva a ich význam
https://web.microsoftstream.com/video/9688890f-8359-489b-ba1c-6cec49a4fa91

4.

11.10. - 15.10.2021

Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch
https://web.microsoftstream.com/video/2743e133-5c7c-47f0-8527-0dc5959b2f50

5.

18.10. - 22.10.2021

Pôsobnosť pracovného práva a Zákonníka práce, vzťah Zákonníka práce a Občianskeho
zákonníka, vzťah pracovného práva k iným odvetviam práva
https://web.microsoftstream.com/video/0eee02e6-5a37-4147-8ef4-892838ff00b5

6.

25.10. - 29.10.2021

Právne skutočnosti v pracovnom práve (subjektívne, objektívne), faktické a právne úkony v
pracovnom práve a ich platnosť a neúčinnosť, počítanie času v pracovnom práve (lehoty a
doby), doručovanie v pracovnom práve, oznamovanie závažnej protispoločenskej činnosti
(whistleblowing)
https://web.microsoftstream.com/video/495ef338-363b-4b18-93b8-febed190ff75

7.

02.11. – 05.11.2021

Právna subjektivita v pracovnom práve, subjekty pracovného práva a pracovnoprávnych
vzťahov, konanie v mene zamestnávateľa, prechod práv a povinností z pracovnoprávnych
vzťahov
https://web.microsoftstream.com/video/ba9a39c8-035f-4556-93ae-abd16abfbc7c

8.

08.11. – 12.11.2021

Pracovnoprávne vzťahy (charakteristika, obsah, druhy, vznik, zmena, zánik), zabezpečenie
záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov, práva a povinnosti subjektov pracovného pomeru
https://web.microsoftstream.com/video/6e752e45-4c69-404a-a586-2baba6186ff7

9.

15.11. – 19.11.2021

Predzmluvné vzťahy, zmluvy (dohody) a zmluvný systém v pracovnom práve, odstúpenie od
zmluvy, pracovná zmluva, založenie a vznik pracovného pomeru, faktický pracovný pomer
https://web.microsoftstream.com/video/c86fdc50-2c89-4e13-8442-2141ca9d60ba

10.

22.11. – 26.11.2021

Pracovný pomer (pojem, prvky, obsah, druhy, založenie, vznik), atypické pracovné pomery
(práca na kratší pracovný čas, práca na dobu určitú, domácka práca a telepráca), delené
pracovné miesto, skúšobná doba, zmena pracovného pomeru, pracovná cesta
https://web.microsoftstream.com/video/e06b79da-1282-469e-bef3-41c144c933b5

11.

29.11. – 03.12.2021

Skončenie pracovného pomeru (všeobecná charakteristika a podmienky platnosti), skončenie
pracovného pomeru dohodou, - zo strany zamestnanca – v skúšobnej dobe, - na základe právnej
udalosti, - na základe úradného rozhodnutia, - z dôvodu organizačných zmien
12.

06.12. – 10.12.2021

Skončenie pracovného pomeru - z dôvodu straty zdravotnej spôsobilosti, - z dôvodov
spočívajúcich v osobe zamestnanca, pracovná disciplína, výpovedná doba
https://web.microsoftstream.com/video/91c58a63-d5db-4335-b293-671e04311b15
https://web.microsoftstream.com/video/8379edba-3227-40ce-a6a5-575ced2b8f4c

13.

13.12. – 17.12.2021

Okamžité skončenie pracovného pomeru, nároky súvisiace so skončením pracovného pomeru
(pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní, odstupné a odchodné), nároky z neplatného
skončenia pracovného pomeru
https://web.microsoftstream.com/video/e6ba0f7f-0036-413a-a75b-c946039d4ca5

