
Zimný semester 

1. Pojem, predmet, funkcie a systém  pracovného práva 

2. Pojem „závislá práca 

3. Vývoj pracovného zákonodarstva na území Slovenska v období rokov 1918 až 1945 

4. Vývoj pracovného zákonodarstva v rokoch 1945 až 1989 

5. Vývoj pracovného práva na Slovensku po roku 1989 

6. Pramene pracovného práva 

7. Pôsobnosť pracovného práva (všeobecná charakteristika) a pôsobnosť  Zákonníka práce 

8. Priama, subsidiárna a delegovaná pôsobnosť Zákonníka práce 

9. Medzinárodné pracovné právo (dôvody vzniku, pojem, pramene) 

10. Organizácia spojených národov a úprava problematiky ľudskej práce 

11. Vznik, pôsobenie a orgány a normotvorná činnosť Medzinárodnej organizácie práce 

12. Európska sociálna charta a ďalšie právne pramene práva Rady Európy 

13. Pracovné právo Európskej únie upravujúce založenie, zmenu a skončenie pracovného pomeru 

14. Protidiskriminačné právo EÚ 

15. Kolektívne pracovné právo EÚ 

16. Základné zásady pracovného práva 

17. Právo na ochranu osobného súkromia a osobných údajov zamestnancov 

18. Sociálne práva 

19. Pojem, predmet   a obsah pracovnoprávnych vzťahov  

20. Subjekty pracovnoprávnych vzťahov 

21. Vznik a zmena a zánik  pracovnoprávnych vzťahov 

22. Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov 

23. Pracovnoprávne vzťahy s cudzím prvkom 

24. Dočasné vyslanie zamestnancov do krajín EÚ a krajín Európskeho hospodárskeho spoločenstva 

25. Pojem zamestnanec, pojem zamestnávateľ  a osobitné kategórie zamestnancov 

26. Pracovnoprávna subjektivita zamestnávateľa – právnickej osoby a konanie zamestnávateľ 

27. Zamestnávateľ - fyzická osoba a právna subjektivita fyzickej osoby ako zamestnávateľa 

28. Riešenie pracovnoprávnych sporov 

29. Právne úkony v pracovnom práve 

30. Neplatnosť právnych úkonov v pracovnom práve 

31. Lehoty a doby v pracovnom práve a doručovanie v pracovnom práve 

32. Výklad pojmov osamelý zamestnanec, mladistvý zamestnanec, rodinný príslušník, tehotná zamestnankyňa, 

dojčiaca zamestnankyňa a zamestnanec so zdravotným postihnutím 

33. Bezdôvodné obohatenie v pracovnom práve 

34. Zabezpečenie záväzkov v pracovnom práve 

35. Zmluvy v pracovnom práve 

36. Pracovná zmluva a pracovný pomer 

37. Pojem  a prvky pracovného  pomeru a druhy pracovných pomerov 

38. Vznik a založenie pracovného pomeru a súbeh pracovných pomerov 

39. Pracovný pomer na určitú dobu 

40. Pracovný pomer na kratší týždenný pracovný čas 

41. Dočasná agentúrna práca 

42. Predzmluvné vzťahy 

43.  Formálne a obsahové náležitosti pracovnej zmluvy 

44. Skúšobná doba 

45. Domácka práca a telepráca 

46. Zmena obsahu pracovného pomeru 

47. Podmienky a dôvody preradenia na inú prácu 

48. Pracovná cesta 

49. Jednostranné preradenie zamestnanca na inú prácu 

50. Dočasné pridelenie zamestnancov  

51. Prevod podniku alebo časti podniku 



52. Skončenie pracovného pomeru (všeobecná charakteristika) 

53. Skončenie pracovného pomeru dohodou 

54. Výpoveď zo strany zamestnanca  a zo strany zamestnávateľa 

55. Výpovedné dôvody podľa ust. §63 ods. 1) Zákonníka práce 

56. Ponuka inej vhodnej práce 

57. Výpovedné doby 

58. Zákaz výpovede a výnimky zo zákazu výpovede 

59. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe 

60. Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu 

61. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa 

62. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca 

63. Právna úprava hromadného prepúšťania 

64. Právna úprava poskytovania odstupného a odchodného 

65. Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru 

66. Neplatné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca 

67. Neplatné skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa 

68. Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní 

69. Pracovná disciplína 

70. Povinnosti zamestnanca 

71.  Výkon konkurenčnej činnosti zo strany zamestnanca 

72. Povinnosti zamestnancov podľa predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

73. Sankcie za porušenie pracovnej disciplíny 

74. Subjekty poskytujúce služby zamestnanosti za úhradu 

75. Aktívne opatrenia na trhu práce  

76. Peňažné príspevky na podporu zamestnania 

77. Evidencia uchádzačov o zamestnanie a sprostredkovanie zamestnania 

78. Vzdelávanie a príprava pre trh práce 

79. Zákon o službách zamestnanosti – všeobecná charakteristika 

80. Pracovné začlenenie občanov so zdravotným postihnutím 

81. Agentúry dočasného zamestnania a agentúry podporovaného zamestnania 

82. Dôvody vyradenia uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie 

83. Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín  

84. Voľný pohyb zamestnancov v rámci Európskej únie 

  



Letný semester 

1. Pracovno-právna úprava pracovného času 

2. Dĺžka pracovného času, začiatok a koniec pracovného času, práca na zmeny 

3. Doba odpočinku 

4. Prestávky v práci 

5. Spôsoby rozvrhnutia  pracovného času 

6. Týždenný a denný odpočinok po vykonanej práci 

7. Výkon nočnej práce a práce nadčas 

8. Pracovná pohotovosť a jej odmeňovanie 

9. Pružný pracovný čas 

10. Dovolenka (druhy, podmienky) 

11. Dovolenka za kalendárny rok a dovolenka za odpracované dni 

12. Dodatková dovolenka a spôsob  jej čerpania 

13. Čerpanie dovolenky, prerušenie dovolenky 

14. Krátenie dovolenky 

15. Odmeňovanie za výkon práce podľa Zákonníka práce 

16. Odmeňovanie za výkon práce podľa zákona č. 533/2003 Z. z. 

17. Funkcie mzdy, mzdové formy  

18. Naturálna mzda a mzda v cudzej mene 

19. Splatnosť mzdy a náhrady mzdy, výplata mzdy 

20. Právna úprava odmeňovania podľa ZP, zákona o odmeňovaní zamestnanca pri vykonávaní prác vo verejnom 

záujme a na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

21. Odmeňovanie práce nadčas, práce vo sviatok a práce v noc 

22. Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 

23. Zrážky zo mzdy a dohoda o zrážkach zo mzdy 

24. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely 

25. Zásada rovnakej odmeny žien a mužov  

26. Pojem a druhy prekážok v práci 

27. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa 

28. Prekážky v práci na strana zamestnanca 

29. Prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu 

30. Prekážky v práci z dôvodu zvyšovania kvalifikácie 

31. Dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca 

32. Pružný pracovný čas a prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase 

33. Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci na strane zamestnanca 

34. Náhrady výdavkov poskytovaných zamestnancovi v súvislosti s výkonom práce 

35. Právna úprava bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

36. Práva a povinnosti zamestnancov v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

37. Kontrola nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci 

38. Povinnosť zamestnávateľa uschovať zvršky a iné osobné predmety zamestnávateľa 

39. Zabezpečenie stravovania zamestnancov 

40. Zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácie  zamestnancov 

41. Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie 

42. Zamestnávanie po návrate do práce pri skončení niektorých prekážok v práci na strane zamestnanca  (§ 157 

ZP) 

43. Osobitné pracovné podmienky žien podľa Zákonníka práce 

44. Materská dovolenka 

45. Rodičovská dovolenka 

46. Osobitné pracovné podmienky mladistvých zamestnancov 

47. Zamestnávanie zamestnanca so zdravotným postihnutím 

48. Zodpovednosť v pracovnom práve 

49. Základné druhy zodpovednosti v pracovnom práve 

50. Predpoklady  zodpovednosti v pracovnom práve  

51. Protiprávny úkon a škodná udalosť ako predpoklad zodpovednosti v pracovnom práve 



52. Škoda ako predpoklad zodpovednosti v pracovnom práve 

53. Plnenie pracovných úloh alebo priama súvislosť s ním 

54. Zavinenie ako predpoklad zodpovednosti v pracovnom práve 

55. Zodpovednosť zamestnanca za škodu (pojem, druhy) 

56. Zodpovednosť zamestnanca za škodu s prezumpciou neviny a s prezumpciou viny 

57. Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu 

58. Zodpovednosť zamestnanca za nesplnenie povinnosti na odvrátenie  škody 

59. Zodpovednosť zamestnanca za schodok 

60. Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov 

61. Náhrada škody pri zodpovednosti zamestnanca s prezumpciou neviny 

62. Náhrada škody pri zodpovednosti zamestnanca s prezumpciou viny 

63. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu (pojem, druhy) 

64. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach a zodpovednosť zamestnávateľa pri odvracaní 

škody  

65. Zodpovednosť zamestnávateľa za pracovné úrazy a choroby z povolania 

66. Pojem pracovného úrazu a choroby z povolania 

67. Exkulpácia a liberácia v pracovnom práve 

68. Liberácia zamestnávateľa pri pracovnom úraze a chorobe z povolania 

69. Dohoda o hmotnej zodpovednosti 

70. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

71. Rozsah náhrady škody a jej uplatnenie 

72. Dohoda o vykonaní práce 

73. Dohoda o brigádnickej činnosti študentov 

74. Dohoda o pracovnej činnosti 

75. Pracovné pomery zamestnancov vo verejnej službe 

76. Štátnozamestnanecké pomery 

77. Pracovná disciplína podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme 

78. Zákon o výkone prác vo verejnom záujme 

79. Zákon o štátnej službe – všeobecná charakteristika 

80. Zákon o kolektívnom vyjednávaní 

81. Formy participácie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch 

82. Právo na združovanie v odboroch 

83. Odborová organizácia 

84. Zamestnanecké rady 

85. Európska zamestnanecká rada a iné formy zastúpenia zamestnancov 

86. Právna ochrana zástupcov zamestnancov 

87. Kolektívne zmluvy (právna povaha, pojem, obsah, účinnosť) 

88. Kolektívne vyjednávanie 

89. Kolektívne spory 

90. Právna úprava štrajku a  výluky 

91. Dôvody neplatnosti štrajku 


