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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: YPPm416 Názov: Pracovné právo II

Zabezpečuje: Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 2/2

Za obdobie štúdia: 58,58,10

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná

Počet kreditov: 4

Odporúčaný

semester: LS

Stupeň štúdia: 2.

Odporúčaný

semester
Študijný program

1.rok LS

Právo (YEŠMgr-PRAj)

Právo (YDŠMgr-PRAj)

Právo (YEŠMgr-PR)

Právo (YDŠMgr-PR)

Podmieňujúce predmety: YPPm402 - Pracovné právo I

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie: ústna skúška

Ukončené: ústna skúška; škála hodnotenia: A 100-92 %, B 91-84 %, C 83-76 %, D 75-68 %, E 67-60 %, FX 59-0 %

Výsledky vzdelávania:

Po absolvovaní predmetu študent získa schopnosť tvorivej a kritickej argumentácie, analytického myslenia pri rozoberaní jednotlivých

pracovnoprávnych inštitútov ako aj syntetického myslenia v rozvíjaní vzájomných súvislosti medzi jednotlivými pracovnoprávnymi inštitútmi ako aj

v chápaní vzťahu pracovného práva k ostatným učebným predmetom najmä súkromného práva v právnom systéme Slovenskej republiky. Ďalej bude

študent schopný využiť vedomosti o pracovnoprávnych inštitútoch determinujúcich výkon pracovnej činnosti, pracovný vklad zamestnanca,

bezpečnosť ochranu zdravia pri práci vrátane sociálneho rozmeru ochrany zdravia a napokon o ochranu a presadzovanie záujmov zamestnanca

(zamestnancov) v rámci kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov s dôrazom na ich správnu a právno-logické porozumenie, interpretáciu prípadu a

argumentačne odôvodnenú aplikáciu pri simulovaní riešenia vybraných problémov, ktoré boli predmetom rozhodovacej činnosti súdov alebo sú

odrazom aplikačnej praxe, schopnosť správne analyzovať čiastkové problémy a spôsobilosť syntetického myslenia v rozvíjaní vzájomných súvislostí

medzi jednotlivými pracovnoprávnymi inštitúciami. Študent bude schopný formulovať vlastné návrhy, alternatívne riešenia a vyvodzovať správne

závery.

Preverenie tvorivosti myslenia študenta, sa pri výučbe tohto učebného predmetu uskutočňuje schopnosťou formulovania návrhov de lege ferenda

ako aj formulovaním správnych záverov simulovaných súdnych prípadov pod bezprostredným vedením a zainteresovaním pedagóga.

Stručná osnova predmetu:

Pracovné právo je samostatným odvetvím právneho poriadku SR, ktoré upravuje vzájomné vzťahy subjektov, ktoré vznikajú pri výkone závislej

práce. Podstatnú časť výučby učebného predmetu pracovného práva tvorí individuálne pracovné právo, ktoré upravuje pracovnoprávne vzťahy

medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Relatívne samostatnú systematickú časť pracovného práva predstavuje kolektívne pracovné právo

upravujúce vzťahy medzi kolektívnymi právnymi subjektmi. Prednášky a praktické cvičenia sú zamerané na osobitnú časť pracovného práva

týkajúcu sa pracovného pomeru a pracovných podmienok.

Tematický rozsah výučby :

1. Pracovná disciplína.

2. Pracovný čas.

3. Dovolenka.

4. Právo na odmenu za vykonanú prácu.

5. Prekážky v práci.

6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

7. Starostlivosť o zamestnancov.

8. Osobitné podmienky žien a mladistvých.

9. Zodpovednosť za škodu v pracovnom práve.

10. Kolektívne pracovné právo.

11. Spory pri riešení pracovnoprávnych vzťahov

Odporúčaná literatúra:

Povinná literatúra:

BARANCOVÁ, H. A SCHRONK, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint 2, 2016., 450 s.

BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár. 4. vydanie. C. H. Beck. 2015. 1240 s.

HODÁLOVÁ, I. a KOL.: Prípadové štúdie z pracovného práva a sociálneho zabezpečenia. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.,

2011, 283 s.

Odporúčaná literatúra :



BARANCOVÁ, H.: Pracovné právo Európskej únie. Bratislava: Sprint dva, 2016. 680 s.

BARANCOVÁ, H.: Práva zamestnancov Európskej únie. Praha: Leges. 2016, 396 s.

BARANCOVÁ, H.: Teoretické problémy pracovného práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 408 s.

BARANCOVÁ, H. a kol.: Pracovné právo v európskej perspektíve. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 374 s.

BARANCOVÁ, H. a kol: Nadnárodný pohyb zamestnancov a služieb Bratislava: Sprint dva, 2011. 315 s.

BARANCOVÁ, H. a kol: Ochrana zamestnanca, súčasnosť a budúcnosť pracovného práva. Bratislava: Sprint dva, 2012. 240 s.

BARANCOVÁ, H.: Pracovný čas - dovolenka a materská dovolenka v judikatúre Súdneho dvora EÚ a v práve Slovenske republiky. Plzeň:

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 179 s.

BARANCOVÁ, H.: Ochrana zamestnanca pred diskrimináciou. Bratislava: Sprint 2, 2014. s. 280

OLŠOVSKÁ, A.: Skončenie pracovného pomeru. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 199 s.

OLŠOVSKÁ, A.: Jednostranné právne úkony v pracovnom práve, Bratislava: VEDA, 2010.

HODÁLOVÁ, I.(ed.): Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch. Bratislava. Sprint dva, 2011. s. 299.

BARANCOVÁ, H. (ed.) a kol.: Možnosti a hranice liberalizácie pracovných vzťahov. Bratislava. Sprint dva, 2011. s. 190.

MATLÁK, J.: Pracovná zmluva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 119 s.

BARANCOVÁ, H. a kol.: Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. s. 365.

BARANCOVÁ H., OLŠOVSKÁ A.: Slovak Labour Law. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeňek, s.r.o. Plzeň 2009.

LACKO, M. – OLŠOVSKÁ, A.: Slovak labour law and social security law. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2013.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický

Poznámky:

Predmet sa vyučuje prostredníctvom prednáškovej činnosti a seminárov. Podľa individuálneho záujmu študentov prednášajúci poskytuje aj

individuálne konzultácie.

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 174

A B C D E FX

13% 22% 18% 22% 11% 13%

Vyučujúci:

Mgr. Jakub Vojtko, cvičiaci

prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc., prednášajúci, skúšajúci

JUDr. Andrea Frťalová, PhD., skúšajúci, cvičiaci

JUDr. Viktor Križan, PhD., skúšajúci, cvičiaci

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2017

Schválil: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.


