
Pokyny k predmetu Pracovné právo II. 

Prednášky 

- Prednášky budú prebiehať podľa zverejneného harmonogramu na stránke katedry. Na stránke 

katedry je tiež zverejnený aj syllabus predmetu. 

- Prednášky sa, ak nie je uvedené inak, uskutočnia online v čase prednášky podľa zverejneného 

rozvrhu prostredníctvom príslušného kanála v MS Teams. Následne bude prednáška zverejnená v 

Moodle.  

- Prezentácia k prednáške bude zverejnená najneskôr pred začiatkom prednášky. 

Semináre / Cvičenia 

- Semináre sa budú konať online podľa zverejneného rozvrhu prostredníctvom príslušného kanála v 

MS Teams, skontrolujte si prosím, či sa Vám Vaša seminárna skupina v MS Teams zobrazuje. 

- V prípade zlepšenia epidemiologickej situácie budú po rozhodnutí vedenia Pf TU semináre 

prebiehať prezenčne. Pri prezenčnej forme výučby je zakázané používať informačno-komunikačné 

prostriedky. 

- K seminárom je potrebné si zaobstarať zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v papierovej 

podobe. 

- Na seminároch budú riešené prípady z cvičebnice od autorského kolektívu pod vedením Dr. 

Hodálovej Prípadové štúdie z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.  

- Na semináre je nutné sa vopred pripraviť - konkrétne prípady, ktoré budú riešené na seminári budú 

v predstihu zverejnené v Moodle. 

Hodnotenie / Podmienky absolvovania predmetu 

- Podmienkou pripustenia ku skúške je 

1. aktívna účasť na online cvičeniach a 

2. vyplnenie ankety v Moodle, účelom ktorej je testovanie progresu vedomostí 

študentov. Anketa bude spustená v poslednom výučbovom týždni. Napriek tomu, že anketa je 

podmienkou na pripustenie ku skúške, test nebude hodnotený a výslednú známku neovplyvní. 

- Povolené sú najviac tri ospravedlnené absencie (absenciu je potrebné ospravedlniť, predloženie 

potvrdenia sa nevyžaduje). 

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2001/311/ZZ_2001_311_20220301.pdf


- Počas online cvičení, je nevyhnutné, aby študent mal počas cvičenia zapnutú aj webkameru a mal 

k dispozícii funkčný mikrofón. V prípade „slabého internetu“ je potrebné vyučujúcemu zaslať 

výsledok testu rýchlosti pripojenia zo stránky Speedtest. Ak sa študent z rôznych dôvodov nemôže 

pripojiť (na hodine nereaguje na vyučujúceho, má vypnutú kameru, sedí v kaviarni alebo na inom 

mieste na verejnosti, šoféruje a pod.), je povinný do 48 hodín po skončení seminára zaslať 

vyučujúcemu emailom vypracované zadania z príslušného seminára a na prípadnú spätnú väzbu 

vyučujúceho reagovať. Inak sa jeho prístup bude hodnotiť ako absencia. V prípade zneužívania si 

katedra vyhradzuje právo upustiť od poskytovania tohto náhradného plnenia. 

- Skúška z predmetu Pracovné právo II. bude prebiehať ústne, ak to epidemiologická situácia dovolí. 

Zoznam otázok na skúšku je zverejnený na stránke katedry, študent si ťahá dve otázky – jednu 

z okruhu Pracovné právo I. a druhú z okruhu Pracovné právo II. V prípade nepriaznivej 

epidemiologickej situácie Vás o zmenách budeme včas informovať.  

Konzultačné hodiny 

- Konzultačné hodiny sú zverejnené na stránkach katedry. 

- Konzultačné hodiny doc. Križana a doc. Lacka sa budú konať prezenčne (miestnosť č. 322) alebo 

online prostredníctvom Moodle. V prípade, že sa konzultácie neuskutočnia, bude na stránke 

katedry zverejnený oznam. 

https://www.speedtest.net/

