
OTÁZKY NA SKÚŠKU 

PRACOVNÉ PRÁVO 

Zimný semester 

1. Pojem, predmet, funkcie a systém pracovného práva 

2. Pojem „závislá práca“ (definícia podľa Zákonníka práce a vymedzenie pojmu podľa 

pracovnoprávnej teórie) 

3. Výkon závislej práce mimo rámca pracovnoprávnych vzťahov (stručná charakteristika: 

nelegálne zamestnávanie, nelegálna práca, švarcsystém, platformy) 

4. Vývoj pracovného práva (charakteristika období, ktorých medzníkom bol rok 1918, 1945, 

1948, 1965, 1989 a 2004) a nové výzvy pre budúcnosť (flexibilita, digitalizácia) 

5. Základné zásady pracovného práva (charakteristika, vymenovanie, charakteristika vybranej 

slobody) 

6. Sociálne práva (všeobecná charakteristika, výklad vybraných dvoch sociálnych práv) 

7. Právo na ochranu osobného súkromia a osobných údajov zamestnancov (zásah 

zamestnávateľa do súkromia zamestnanca, ESĽP, § 13 Zákonníka práce, Nariadenie GDPR) 

8. Zásada rovnakého zaobchádzania (pramene, všeobecná charakteristika, diskriminačné 

dôvody, výnimky) 

9. Pramene pracovného práva (charakteristika, hierarchia prameňov, základné zákonné 

pracovnoprávne predpisy, charakteristika vnútropodnikových normatívnych aktov) 

10. Dobré mravy, zákaz zneužitia práva 

11. Pramene medzinárodného pracovného práva (Medzinárodná organizácia práce – vznik, 

normotvorná a kontrolná činnosť, orgány ) 

12. Pracovné právo Rady Európy, Európska sociálna charta (charakteristika) 

13. Pracovné právo Európskej únie - pramene práva EÚ (hierarchia, stručná charakteristika 

smerníc EÚ upravujúcich jednotlivé oblasti pracovného práva) 

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

15. Priama, subsidiárna a delegovaná pôsobnosť Zákonníka práce 

16. Vzťah Zákonníka práce a Občianskeho zákonníka 

17. Vznik a zmena a zánik pracovnoprávnych vzťahov 

18. Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov 

19. Smrť zamestnanca 

20. Subjekty pracovnoprávnych vzťahov (ich pojem) a pracovnoprávna subjektivita 

21. Osobitné kategórie zamestnancov 



22. Zákaz detskej práce, výkon tzv. ľahkých prác 

23. Konanie zamestnávateľa, poverenie zamestnanca, zastúpenie 

24. Výklad pojmov osamelý zamestnanec, mladistvý zamestnanec, rodinný príslušník, tehotná 

zamestnankyňa, dojčiaca zamestnankyňa a zamestnanec so zdravotným postihnutím 

25. Zabezpečenie práv a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch 

26. Subjektívne pracovnoprávne skutočnosti, druhy právnych úkonov, náležitosti právneho 

úkonu podľa Občianskeho zákonníka, tzv. doložka neplatnosti v Zákonníku práce 

27. Neplatnosť právnych úkonov v pracovnom práve 

28. Bezdôvodné obohatenie 

29. Objektívne pracovnoprávne skutočnosti 

30. Lehoty a doby v pracovnom práve, preklúzia a premlčanie 

31. Doručovanie v pracovnom práve 

32. Právo na prácu 

33. Zákon o službách zamestnanosti - všeobecná charakteristika 

34. Právo na prístup k zamestnaniu 

35. Evidencia uchádzačov o zamestnanie (zaradenie do evidencie, vyradenie), záujemca o 

zamestnanie 

36. Sprostredkovanie zamestnania (úrad, agentúra) 

37. Aktívne opatrenia na trhu práce (všeobecná charakteristika, výklad dvoch vybratých 

opatrení) 

38. Pracovné začlenenie občanov so zdravotným postihnutím 

39. Agentúry dočasného zamestnania a agentúry podporovaného zamestnania 

40. Predzmluvné vzťahy 

41. Pracovný pomer (pojem, predmet, subjekty, obsah) 

42. Vznik a založenie pracovného pomeru 

43. Náležitosti pracovnej zmluvy (formálne a obsahové) 

44. Skúšobná doba (pojem, forma a obsah) 

45. Odstúpenie od pracovnej zmluvy 

46. Pojem a predmet dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

47. Dohoda o vykonaní práce 

48. Dohoda o brigádnickej činnosti študentov 

49. Dohoda o pracovnej činnosti 

50. Druhy pracovných pomerov 

51. Pracovný pomer na určitú dobu 

52. Pracovný pomer na kratší týždenný pracovný čas 



53. Súbeh pracovných pomerov 

54. Domácka práca a telepráca 

55. Zmena obsahu pracovného pomeru 

56. Pracovná cesta a cestovné náhrady 

57. Jednostranné preradenie zamestnanca na inú prácu 

58. Dočasné pridelenie zamestnancov klasickým zamestnávateľom (podmienky, zásada 

rovnakého zaobchádzania) 

59. Prevod podniku alebo časti podniku 

60. Dočasné pridelenie – pojem (rozlíšenie pridelenie zamestnávateľom a agentúrou dočasného 

zamestnávania) 

61. Dohoda o dočasnom pridelení medzi zamestnancom a agentúrou dočasného pridelenia, 

dohoda o dočasnom pridelení medzi užívateľským zamestnávateľom  a agentúrou 

dočasného pridelenia 

62. Pracovné podmienky dočasne pridelených zamestnancov 

63. Spoločná zodpovednosť za vyplatenie mzdy 

64. Doba trvania (agentúrneho) dočasného pridelenia (predlžovanie) a skončenie dočasného 

pridelenia  

65. Pracovné pomery zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme (pôsobnosť, 

vzťah k Zákonníku práce, vedúci zamestnanci) 

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

67. Zákon o štátnej službe (vzťah k Zákonníku práce, pôsobnosť, princípy, druhy štátnej služby) 

68. Štátnozamestnanecké pomery (druhy štátnej služby, vznik štátnozamestnaneckého pomeru) 

69. Zákon o inšpekcii práce - všeobecná charakteristika (kontrola, sankcie, podnet) 

70. Pojem nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 

71. Sankcie za výkon nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 

72. Oznamovanie protispoločenskej činnosti 

73. Súdna ochrana 

74. Riešenie pracovnoprávnych sporov 

Letný semester 

1. Skončenie pracovného pomeru (spôsoby, základná charakteristika) 

2. Výpoveď z pracovného pomeru (forma, dôvody), výpovedné doby 

3. Skončenie pracovného pomeru dohodou a skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe 

(základná charakteristika) 

4. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa (forma, dôvody) 



5. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca (forma, dôvody) 

6. Výpoveď zo strany zamestnávateľa (formálne a obsahové náležitosti) 

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

8. Hmotnoprávne podmienky výpovede 

9. Organizačné zmeny u zamestnávateľa, nadbytočnosť zamestnanca 

10. Zákaz výpovede 

11. Odstupné a odchodné 

12. Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru (pracovný posudok a 

potvrdenie o zamestnaní) 

13. Hromadné prepúšťanie 

14. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru (§ 77 a nasl.) 

15. Nároky z neplatne skončeného pracovného pomeru 

16. Ponuková povinnosť 

17. Pracovná disciplína 

18. Základné povinnosti zamestnanca a vedúceho zamestnanca 

19. Výkon konkurenčnej činnosti zo strany zamestnanca, Dohoda o konkurenčnej činnosti 

20. Sankcie za porušenie pracovnej disciplíny 

21. Pracovný čas (pojem a dĺžka) 

22. Rozvrhnutie pracovného času 

23. Pružný pracovný čas, konto pracovného času 

24. Práca nadčas, nočná práca a pracovná pohotovosť 

25. Prestávky v práci 

26. Nepretržitý denný odpočinok a dni pracovného pokoja 

27. Dovolenka (druhy, podmienky) 

28. Dovolenka za kalendárny rok a pomerná časť dovolenky za kalendárny rok 

29. Dovolenka za odpracované dni , dodatková dovolenka a spôsob ich čerpania 

30. Čerpanie dovolenky, prerušenie dovolenky 

31. Krátenie dovolenky 

32. 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 

33. Funkcie mzdy, mzdové formy 

34. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely 

35. Splatnosť mzdy a náhrady mzdy, výplata mzdy 



36. Naturálna mzda a mzda v cudzej mene, práca nadčas, pracovná pohotovosť, nočná práca, 

práca v sobotu, práca v nedeľu 

37. Zrážky zo mzdy a dohoda o zrážkach zo mzdy 

38. Prekážky v práci (všeobecná charakteristika, členenie) 

39. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa (členenie, charakteristika) 

40. Prekážky v práci na strana zamestnanca (členenie, stručná charakteristika) 

41. Osobné prekážky v práci na strane zamestnanca (členenie, hmotné zabezpečenie) 

42. Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase 

43. Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci na strane zamestnanca, zamestnávanie po 

návrate do práce pri skončení niektorých prekážok v práci na strane zamestnanca 

44. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (základné povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca, 

pracovná zdravotná služba) 

45. Sociálna politika zamestnávateľa (náhrady výdavkov poskytovaných zamestnancovi 

v súvislosti s výkonom práce, povinnosť zamestnávateľa uschovať zvršky a iné osobné 

predmety zamestnanca, zabezpečenie stravovania, rekreácia zamestnancov) 

46. Zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácie zamestnancov 

47. Osobitné pracovné podmienky žien, tehotných žien a zamestnancov s deťmi 

48. Osobitné pracovné podmienky mladistvých zamestnancov 

49. Kolízne normy 

50. Voľný pohyb zamestnancov v EÚ 

51. Dočasné vysielanie zamestnancov do krajín EHP 

52. Povinnosti vysielajúceho zamestnávateľa 

53. Povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa 

54. Práva hosťujúceho zamestnanca 

55. Tvrdé jadro pracovných podmienok 

56. Zamestnávanie príslušníkov tretích krajín (povolenie na pobyt) 

57. Zamestnávanie príslušníkov tretích krajín (povolenie na zamestnanie) 

58. Nelegálna zamestnávanie príslušníkov tretích krajín 

59. Predpoklady zodpovednosti v pracovnom práve 

60. Zodpovednosť zamestnanca za škodu (všeobecná charakteristika, druhy) 

61. Zodpovednosť zamestnanca za škodu s prezumpciou neviny 

62. Zodpovednosť zamestnanca za schodok 

63. Dohoda o hmotnej zodpovednosti 

64. Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov 

65. Náhrada škody pri zodpovednosti zamestnanca 



66. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu (všeobecná charakteristika, druhy) 

67. Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu 

68. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach a zodpovednosť 

zamestnávateľa pri odvracaní škody 

69. Zodpovednosť zamestnávateľa za pracovné úrazy a choroby z povolania 

70. Exkulpácia a liberácia v pracovnom práve 

71. Liberácia zamestnávateľa pri pracovnom úraze a chorobe z povolania 

72. Subjekty kolektívnych pracovných vzťahov (zamestnanecké rady, odborové organizácie, 

európska zamestnanecká rada)  

73. Formy  participácie zamestnancov v kolektívnych pracovných vzťahoch (rozhodovanie, 

prerokovanie informačné povinnosti) 

74. Kolektívne vyjednávanie a riešenie kolektívnych pracovných vzťahov 

75. Štrajk a výluka 

76. Kolektívne zmluvy, právna povaha a obsah 

77. Druhy kolektívnych zmlúv 


