PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Otázky na štátnu záverečnú skúšku z predmetu PRACOVNÉ PRÁVO

1. Pojem, predmet a systém pracovného práva
Pracovnoprávne aspekty práva na štrajk a výluku

2. Pramene pracovného práva
Pracovná zmluva (pojem, forma, obsah)

3. Medzinárodné a európske pracovné právo
Nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie

4. Založenie a vznik pracovného pomeru
Kolektívne vyjednávanie

5. Pracovný pomer na neurčitý čas, pracovný pomer na určitú dobu
Kolektívne zmluvy (charakteristika, druhy, forma a obsah)

6. Pôsobnosť pracovného práva
Druhy pracovného pomeru

7. Pôsobnosť Zákonníka práce
Materská dovolenka, rodičovská dovolenka

8. Pracovnoprávne vzťahy (charakteristika, obsah, druhy)
Európska zamestnanecká rada

9. Základné zásady pracovného práva
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o vykonaní práce, dohoda
o pracovnej činnosti

10. Zmluvný systém v pracovnom práve
Okamžité skončenie pracovného pomeru

11. Voľný pohyb zamestnancov v rámci Európskej únie
Zodpovednosť zamestnávateľa za pracovné úrazy a choroby z povolania

12. Subjekty pracovného práva, pracovnoprávna subjektivita
Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu (všeobecná charakteristika, druhy)

13. Prekážky v práci na strane zamestnanca
Skúšobná doba

14. Spôsoby skončenia pracovného pomeru
Inštitucionálne zabezpečenie realizácie politiky trhu práce a aktívne opatrenia na
trhu práce

15. Pracovnoprávne skutočnosti
Pracovná disciplína a sankcie za porušenie pracovnej disciplíny

16. Zodpovednosť zamestnanca za škodu (všeobecná charakteristika, druhy)
Pracovný čas

17. Právna úprava odmeňovania za prácu v podnikateľskej sfére
Dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca

18. Osobitné pracovné podmienky žien, tehotných žien, matiek a zamestnancov
starajúcich sa o dieťa
Predpoklady zodpovednosti za škodu v pracovnom práve

19. Výpoveď z pracovného pomeru, výpovedná doba
Osobitné pracovné podmienky mladistvých zamestnancov

20. Dovolenka (základná výmera, druhy dovolenky)
Postavenie odborov v pracovnoprávnych vzťahoch

21. Predzmluvné vzťahy
Sociálna politika zamestnávateľa

22. Právna úprava odmeňovania za prácu v nepodnikateľskej sfére
Zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie

23. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
Odstupné, odchodné

24. Skončenie pracovného pomeru – dohoda o skončení pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej
dobe, hromadné prepúšťanie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

25. Pracovný posudok, potvrdenie o zamestnaní
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o brigádnickej práci
študentov

