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OTÁZKY NA SKÚŠKU Z PREDMETU PRACOVNÉ PRÁVO
denné a externé štúdium
1. Zmena pracovného pomeru.
2. Preradenie na inú prácu.
3. Dočasné pridelenie.
4. Hromadné prepúšťanie.
5. Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru.
6. Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní.
7. Odstupné a odchodné.
8. Pracovný čas.
9. Dĺžka pracovného času.
10. Rozvrhnutie pracovného času.
11. Pružný pracovný čas.
12. Práca nadčas, nočná práca a pracovná pohotovosť.
13. Doby odpočinku.
14. Dovolenka za kalendárny rok, pomerná časť dovolenky za kalendárny rok.
15. Dovolenka za odpracované dni a dodatková dovolenka.
16. Krátenie dovolenky na zotavenie.
17. Právna úprava odmeňovania za prácu v podnikateľskej sfére.
18. Právna úprava odmeňovania za prácu v nepodnikateľskej sfére.
19. Mzda v osobitných prípadoch (pri práci nadčas, vo sviatok, atď.).
20. Náhrada výdavkov pri pracovných cestách.
21. Prekážky v práci (všeobecná charakteristika, právne následky, členenie).
22. Prekážky v práci na strane zamestnanca.
23. Prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu na strane zamestnanca.
24. Prekážky v práci z dôvodu zvyšovania kvalifikácie.
25. Dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca.
26. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa.
27. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
28. Povinnosti zamestnávateľa v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
29. Práva a povinnosti zamestnancov v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
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30. Inšpekcia práce.
31. Starostlivosť zamestnávateľa o zamestnancov.
32. Predpoklady zodpovednosti za škodu v pracovnom práve.
33. Delená a solidárna zodpovednosť za škodu.
34. Exkulpácia a liberácia v pracovnom práve.
35. Zodpovednosť zamestnanca za škodu (všeobecná charakteristika, druhy).
36. Zodpovednosť zamestnanca za škodu s prezumpciou neviny.
37. Zodpovednosť zamestnanca za schodok.
38. Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov.
39. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu (všeobecná charakteristika, druhy).
40. Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu.
41. Osobitná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu.
42. Zodpovednosť zamestnávateľa za pracovné úrazy a choroby z povolania.
43. Liberácia zamestnávateľa pri zodpovednosti za pracovné úrazy a choroby z povolania.
44. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach.
45. Osobitná úprava pracovných vzťahov (štátna služba, ...).
46. Právna úprava výkonu práce vo verejnom záujme.
47. Právna úprava štátnej služby.
48. Zástupcovia zamestnancov.
49. Postavenie odborov v pracovnoprávnych vzťahoch.
50. Kolektívne zmluvy.
51. Kolektívne vyjednávanie.
52. Riešenie kolektívnych sporov.
53. Právna úprava štrajku a výluky.
54. Zamestnanecké rady.
55. Ochrana zástupcov zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch.
56. Právo na prístup k zamestnaniu.
57. Voľný pohyb zamestnancov v rámci Európskej únie.
58. Sprostredkovanie zamestnania.

59. Vzdelávanie a príprava pre trh práce.
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