
Otázky na štátnu skúšku 

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

 

Pracovné právo 

 
1. Pojem, predmet a funkcie pracovného práva 

2. Základné zásady pracovného práva 

3. Historický vývoj pracovného práva do roku 1989 

4. Vývoj pracovného práva po roku 1989 

5. Pôsobnosť pracovného práva a pôsobnosť ZP 

6. Zamestnávanie príslušníkov tretích krajín 

7. Zamestnávanie občanov EÚ, voľný pohyb zamestnancov 

8. Vysielanie zamestnancov na výkon práce do krajín EÚ (§ 5 ZP, § 58 ZP, smernica 96/71) 

9. Pramene pracovného páva 

10. Pojem a druhy právnych úkonov v pracovnom práve 

11. Neplatnosť právnych úkonov 

12. Zmluvy v pracovnom práve 

13. Pojem a klasifikácia pracovnoprávnych vzťahov 

14. Subjekty pracovnoprávnych vzťahov 

15. Pojem pracovného pomeru 

16. Druhy pracovných pomerov 

17. Pracovná zmluva a pracovný pomer 

18. Pracovná zmluva – pojem, obsah 

19. Dohoda o vykonaní práce 

20. Dohoda o brigádnickej práci študentov 

21. Pracovný pomer na určitú dobu 

22. Pracovný pomer na neurčitý čas 

23. Zmena obsahu pracovného pomeru 

24. Zmena subjektu pracovného pomeru 

25. Dôvody jednostranného preradenia na inú prácu 

26. Prechod podniku alebo časti podniku 

27. Zánik práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov  

28. Pracovnoprávne nároky pri smrti zamestnanca 

29. Predzmluvné povinnosti 

30. Dočasné pridelenie zamestnancov na výkon práce k inému zamestnávateľovi v SR 

31. Skončenie pracovného pomeru (pojem, spôsoby skončenia) 

32. Dohoda o skončení pracovného pomeru 

33. Výpoveď 

34. Výpoveď zamestnávateľa 

35. Výpoveď zamestnanca 

36. Okamžité skončenie pracovného pomeru 

37. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa 

38. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca 

39. Skončenie pracovného pomeru na základe právnej udalosti alebo úradného rozhodnutia 

40. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru 

41. Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní 

42. Pracovná disciplína, pojem, obsah 

43. Právna úprava konkurenčnej činnosti zamestnanca 

44. Pracovno-právna úprava pracovného času 

45. Prestávky v práci 

46. Týždenný a denný odpočinok 
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47. Rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, pružný pracovný čas 

48. Práca nadčas a pracovná pohotovosť 

49. Dovolenka (druhy, podmienky) 

50. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

51. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa 

52. Prekážky v práci na strane zamestnanca 

53. Dôležité osobné prekážky v práci 

54. Zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca 

55. Sociálna politika zamestnávateľa  

56. Osobitné pracovné podmienky žien 

57. Osobitné pracovné podmienky mladistvých 

58. Zodpovednosť v pracovnom práve 

59. Základné druhy zodpovednosti v pracovnom práve 

60. Zodpovednostné predpoklady 

61. Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa 

62. Všeobecná zodpovednosť zamestnanca 

63. Osobitná zodpovednosť zamestnávateľa 

64. Osobitná zodpovednosť zamestnanca 

65. Dohoda o hmotnej zodpovednosti 

66. Zákon o kolektívnom vyjednávaní 

67. Kolektívne zmluvy (právna povaha, pojem, obsah) 

68. Kolektívne vyjednávanie 

69. Právna úprava štrajku 

70. Právna úprava výluky 

71. Zákon o službách zamestnanosti 

72. Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím 

73. Účastníci právnych vzťahov zabezpečenia práva na prácu 

74. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme 

75. Agentúry dočasného zamestnávania 

76. Aktívne opatrenia na trhu práce 

77. Lehoty a doby v pracovnom práve 

78. Premlčanie a preklúzia v pracovnom práve 

79. Právna úprava odchodného a odstupného 

80. 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 

81. Odmeňovanie práce nadčas, práce vo sviatok a práce v noci 

82. Zrážky zo mzdy a dohoda o zrážkach zo mzdy a právna úprava priemerného zárobku 

 


