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OTÁZKY NA SKÚŠKU Z PREDMETU ZÁKLADY PRACOVNÉHO PRÁVA
denné a externé štúdium

1. Pojem, predmet a systém pracovného práva.
2. Pramene pracovného práva.
3. Medzinárodné pracovné právo.
4. Európske pracovné právo.
5. Charakteristika vývoja pracovného práva pred rokom 1989 a jeho vývoj od roku 1989.
6. Zásady pracovného práva.
7. Pôsobnosť pracovného práva.
8. Pôsobnosť Zákonníka práce.
9. Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch.
10. Realizácia práva na prácu, právo na prístup k zamestnaniu.
11. Voľný pohyb zamestnancov v rámci Európskej únie.
12. Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím.
13. Pracovnoprávne vzťahy (charakteristika, obsah, predmet, druhy).
14. Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
15. Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
16. Pracovnoprávna subjektivita.
17. Subjekty pracovného práva.
18. Subjektívne pracovnoprávne skutočnosti.
19. Objektívne pracovnoprávne skutočnosti.
20. Zásada zmluvnosti v pracovnom práve a zmluvný systém v pracovnom práve.
21. Pracovnoprávne aspekty smrti zamestnanca.
22. Pracovný pomer (pojem a obsah).
23. Druhy pracovného pomeru.
24. Predzmluvné vzťahy.
25. Pracovná zmluva (pojem, forma a obsah).
26. Pracovný pomer na dobu určitú.
27. Skončenie pracovného pomeru.
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28. Výpoveď z pracovného pomeru.
29. Výpoveď zo strany zamestnávateľa (podmienky platnosti).
30. Výpovedné dôvody zo strany zamestnávateľa.
31. Výpoveď zo strany zamestnávateľa z dôvodu organizačných zmien.
32. Výpoveď z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny.
33. Ochranná doba pri výpovedi zo strany zamestnávateľa.
34. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.
35. Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca.
36. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.
37. Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru zo strany
zamestnávateľa.
38. Základné povinnosti zamestnancov, výkon konkurenčnej činnosti.
39. Pracovná disciplína a sankcie za porušenie pracovnej disciplíny.
40. Osobitné pracovné podmienky žien, tehotných žien, matiek a zamestnancov starajúcich
sa o deti.
41. Osobitné pracovné podmienky mladistvých zamestnancov.
42. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (charakteristika, druhy).
43. Dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti.
44. Dohoda o vykonaní práce.
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