
Letný semester 

1. Skončenie pracovného pomeru - spôsoby skončenia pracovného pomeru 

a. Skončenie pracovného pomeru 

b. Výpoveď z pracovného pomeru, výpovedné doby 

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

d. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa 

e. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca 

Otázky: 

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) 

2. Výpoveď zamestnávateľa, výpovedné dôvody 

a. Výpoveď zo strany zamestnávateľa 

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

c. Organizačné zmeny u zamestnávateľa 

d. Hmotnoprávne podmienky výpovede  

Otázky: 

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

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

3. Hmotnoprávne podmienky výpovede 

4. Organizačné zmeny u zamestnávateľa, nadbytočnosť zamestnanca 

5. Zákaz výpovede 

3. Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru, pracovná disciplína a výkon 

konkurenčnej činnosti 

a. Povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru (odstupné a odchodné, 

pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní) 

b. Hromadné prepúšťanie 

c. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru 

d. Nároky z neplatne skončeného pracovného pomeru 

e. Pracovná disciplína 

f. Povinnosti zamestnanca a vedúceho zamestnanca 

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

h. Sankcie za porušenie pracovnej disciplíny 

Otázky: 

1. Odstupné a odchodné 

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

potvrdenie o zamestnaní) 



3. Hromadné prepúšťanie 

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

5. Nároky z neplatne skončeného pracovného pomeru 

6. Ponuková povinnosť 

7. Pracovná disciplína 

8. Základné povinnosti zamestnanca a vedúceho zamestnanca 

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

10. Sankcie za porušenie pracovnej disciplíny 

4. Pracovný čas a čas odpočinku 

a. Pracovný čas (pojem a dĺžka) 

b. Rozvrhnutie pracovného času 

c. Pružný pracovný čas, konto pracovného času 

d. Práca nadčas, nočná práca a pracovná pohotovosť 

e. Doby odpočinku 

Otázky:  

1. Pracovný čas (pojem a dĺžka) 

2. Rozvrhnutie pracovného času 

3. Pružný pracovný čas, konto pracovného času 

4. Práca nadčas, nočná práca a pracovná pohotovosť 

5. Prestávky v práci 

6. Nepretržitý denný odpočinok a dni pracovného pokoja 

5. Dovolenka 

a. Dovolenka (druhy, podmienky) 

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

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

d. Čerpanie dovolenky, prerušenie dovolenky 

e. Krátenie dovolenky 

Otázky: 

1. Dovolenka (druhy, podmienky) 

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

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

4. Čerpanie dovolenky, prerušenie dovolenky 

5. Krátenie dovolenky 

6. Odmeňovanie v pracovnoprávnych vzťahoch 

a. 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 

b. Funkcie mzdy, mzdové formy 

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

d. Splatnosť mzdy a náhrady mzdy, výplata mzdy 

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

práca v sobotu, práca v nedeľu  



f. Zrážky zo mzdy a dohoda o zrážkach zo mzdy 

Otázky: 

1. 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 

2. Funkcie mzdy, mzdové formy 

3. Minimálna mzda a minimálne mzdové nároky, priemerný zárobok na pracovnoprávne účely 
4. Splatnosť mzdy a náhrady mzdy, výplata mzdy 

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

práca v sobotu, práca v nedeľu 

6. Zrážky zo mzdy a dohoda o zrážkach zo mzdy 

7. Prekážky v práci na strane zamestnanca a prekážky v práci na strane zamestnávateľa 

a. Prekážky v práci (všeobecná charakteristika, členenie) 

b. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa, dočasné prerušenie výkonu práce 

c. Prekážky v práci na strana zamestnanca 

d. Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase 

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

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

Otázky: 

1. Prekážky v práci (všeobecná charakteristika, členenie) 

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

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

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

5. Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase 

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

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

8. Sociálna politika zamestnávateľa, ochrana osobitných kategórií zamestnancov 

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

pracovná zdravotná služba) 

b. 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) 

c. Zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácie zamestnancov 

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

e. Osobitné pracovné podmienky mladistvých zamestnancov 

Otázky: 

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

pracovná zdravotná služba) 

2. 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) 

3. Zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácie zamestnancov 



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

5. Osobitné pracovné podmienky mladistvých zamestnancov 

9. Pracovnoprávne vzťahy s cudzím prvkom a vysielanie zamestnancov 

a. Kolízne normy (zákon č. 97/1963 Zb., Nariadenie č. 593/2008)  

b. Voľný pohyb zamestnancov v EÚ 

c. Voľný pohyb služieb 

d. Dočasné vyslanie 

e. Zamestnávanie občanov tretích krajín 

Otázky: 

1. Kolízne normy 

2. Voľný pohyb zamestnancov v EÚ 

3. Dočasné vysielanie zamestnancov do krajín EHP 

4. Povinnosti vysielajúceho zamestnávateľa 

5. Povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa 

6. Práva hosťujúceho zamestnanca 

7. Tvrdé jadro pracovných podmienok 

8. Zamestnávanie príslušníkov tretích krajín (povolenie na pobyt) 

9. Zamestnávanie príslušníkov tretích krajín (povolenie na zamestnanie) 

10. Nelegálna zamestnávanie príslušníkov tretích krajín 

10.  Zodpovednosť v pracovnom práve I. 

a. Predpoklady zodpovednosti v pracovnom práve 

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

c. Zodpovednosť zamestnanca za škodu s prezumpciou neviny 

d. Zodpovednosť zamestnanca za schodok 

e. Dohoda o hmotnej zodpovednosti 

f. Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov 

Otázky: 

1. Predpoklady zodpovednosti v pracovnom práve 

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

3. Zodpovednosť zamestnanca za škodu s prezumpciou neviny 

4. Zodpovednosť zamestnanca za schodok 

5. Dohoda o hmotnej zodpovednosti 

6. Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov 

11. Zodpovednosť v pracovnom práve II. 

a. Náhrada škody pri zodpovednosti zamestnanca 

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

c. Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu 

d. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach a zodpovednosť 

zamestnávateľa pri odvracaní škody 

e. Zodpovednosť zamestnávateľa za pracovné úrazy a choroby z povolania 

f. Exkulpácia a liberácia v pracovnom práve 

g. Liberácia zamestnávateľa pri pracovnom úraze a chorobe z povolania 



Otázky: 

1. Náhrada škody pri zodpovednosti zamestnanca 

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

3. Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu 

4. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach a zodpovednosť 

zamestnávateľa pri odvracaní škody 

5. Zodpovednosť zamestnávateľa za pracovné úrazy a choroby z povolania 

6. Exkulpácia a liberácia v pracovnom práve 

7. Liberácia zamestnávateľa pri pracovnom úraze a chorobe z povolania 

12. Kolektívne pracovné právo 

a. Subjekty kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov 

b. Formy participácie zamestnancov v kolektívnych  pracovnoprávnych vzťahov 

c. Kolektívne vyjednávanie a riešenie  kolektívnych sporov (štrajk a výluka) 

d. Kolektívne zmluvy  

Otázky: 

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

európska zamestnanecká rada)  

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

prerokovanie informačné povinnosti) 

3. Kolektívne vyjednávanie a riešenie kolektívnych pracovných vzťahov 

4. Štrajk a výluka 

5. Kolektívne zmluvy, právna povaha a obsah 

6. Druhy kolektívnych zmlúv 


