
 
 

ZOZNAM SKÚŠOBNÝCH OTÁZOK RIGORÓZNEJ SKÚŠKY 

ŠPECIALIZÁCIA 

PRACOVNÉ PRÁVO 

 

ŠTUDIJNÝ PREDMET:    Pracovný pomer 

 

1. Pracovný pomer (pojem) a pracovná zmluva (pojem, obsah) 

2. Predzmluvné povinnosti  

3. Pracovný pomer na určitú dobu, pracovný pomer na kratší týždenný pracovný čas 

a domácka práca 

4. Zmena obsahu pracovného pomeru  

5. Zmena subjektu pracovného pomeru  

6. Pracovnoprávne nároky pri smrti zamestnanca  

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

8. Skončenie pracovného pomeru (pojem, spôsoby skončenia), dohoda o skončení 

pracovného pomeru  

9. Výpoveď (všeobecná charakteristika, výpovedné doby) 

10. Výpoveď zamestnávateľa (výpovedné dôvody zamestnávateľa, zákaz výpovede, tzv. 

ponuková povinnosť) 

11. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa  

12. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca  

13. Skončenie pracovného pomeru na základe právnej udalosti, skončenie pracovného 

pomeru v skúšobnej dobe  

14. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru, nároky z neplatne skončeného pracovného 

pomeru 

15. Pracovný posudok  a potvrdenie o zamestnaní? 

16. Odstupné a odchodné pri skončení pracovného pomeru? 

17. Pracovná disciplína - pojem, skončenie pracovného pomeru  

18. Právna úprava konkurenčnej činnosti zamestnanca  

19. Pracovný čas (pojem a dĺžka) 

20. Prestávky v práci, týždenný a denný odpočinok  

21. Rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, pružný pracovný čas  

22. Práca nadčas, pracovná pohotovosť, nočná práca  

23. Dovolenka (druhy, podmienky)  

24. Odmeňovanie podľa ZP (minimálna mzda, naturálna mzda, mzda  v cudzej mene 

odmeňovanie za prácu nadčas, vo sviatok, v sobotu a v nedeľu) 



25. Odmeňovanie podľa   zákona o odmeňovaní prác vykonávaných vo všeobecnom 

záujme 

26. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa  

27. Prekážky v práci na strane zamestnanca  

28. Dôležité osobné prekážky v práci  

29. Zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca  

30. Osobitné pracovné podmienky žien  a mužov starajúcich sa o deti  

31. Osobitné pracovné podmienky mladistvých  zamestnancov 

32. Základné druhy zodpovednosti v pracovnom práve, zodpovednostné predpoklady  

33. Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa  

34. Všeobecná zodpovednosť zamestnanca  

35. Osobitná zodpovednosť zamestnávateľa  

36. Osobitná zodpovednosť zamestnanca  

37. Dohoda o hmotnej zodpovednosti  

  


