
Názov vysokej školy, Názov fakulty:

Právnická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: mPP411 Názov: Klinika ochrany zamestnancov

Zabezpečuje: Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 0/1

Za obdobie štúdia: 0,29

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný

semester: ZS

Stupeň štúdia: 2.

Odporúčaný

semester
Študijný program

1.rok ZS
Právo (DŠMgr-PR)

Právo (EŠMgr-PR)

2.rok ZS
Právo (DŠMgr-PR)

Právo (EŠMgr-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie priebežným hodnotením

Priebežné hodnotenie: Projekt (klas.stup.)

Záverečné hodnotenie: ukončené priebežným hodnotením

Ukončené: priebežné hodnotenie

Výsledky vzdelávania:

Študent bude po absolvovaní predmetu schopný:

-       orientovať sa v pracovnoprávnej úprave Slovenskej republiky,

-       abstrahovať relevantné skutkové a právne informácie zo skutkového stavu prípadu v oblasti ochrany zamestnancov,

-       analyzovať v komplexnosti konkrétny skutkový stav prípadu v oblasti ochrany zamestnancov,

-       vyhľadávať, interpretovať a aplikovať právne normy verejného i súkromného práva a relevantnú judikatúru na skutkový stav prípadu v oblasti

ochrany zamestnancov,

-       samostatne určiť najvhodnejší postup v konkrétnej právnej veci v oblasti ochrany zamestnancov,

-       samostatne vypracovať právne analýzy konkrétneho prípadu, právne úkony a právne podania v oblasti ochrany zamestnancov,

-       pracovať a komunikovať s klientom predovšetkým v postavení zamestnanca, s protistranou predovšetkým v postavení zamestnávateľa a s

orgánmi verejnej moci rozhodujúcimi o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb najmä na úseku zamestnanosti.

Stručná osnova predmetu:

1.  ochrana zamestnanca pred a pri vzniku pracovnoprávneho vzťahu

-       predzmluvné vzťahy a diskriminácia

-       uzatváranie pracovnej zmluvy

-       zamestnávanie cudzincov (a občanov EÚ) a práca v cudzine (a v iných členských štátoch EÚ)

2.      ochrana zamestnanca počas trvania pracovnoprávneho vzťahu

-       diskriminácia, šikana a whistleblowing

-       práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

3.      ochrana zamestnanca pri a po skončení pracovnoprávneho vzťahu

-       skončenie a neplatné skončenie pracovnoprávneho vzťahu

-       pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

-       postup po skončení pracovnoprávneho vzťahu

Odporúčaná literatúra:

Odporúčaná literatúra:

BARANCOVÁ, H. - SCHRONK, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint dva, 2016.450 s.

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

BARANCOVÁ, H.: Pracovné právo Európskej únie, Bratislava: Sprint dva, 2016. 628 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. Teoretické problémy pracovného práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 408 s.

HODÁLOVÁ, I. a KOL.: Prípadové štúdie z pracovného práva a sociálneho zabezpečenia. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011,

283 s.

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

TOMAN, J. Individuálne pracovné právo: Všeobecné ustanovenia a pracovná zmluva. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2014. 390 s.



TOMAN, J. Individuálne pracovné právo: Pracovný čas, dovolenka, prekážky v práci a mzda. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2014. 364 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Vyučujúci:

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

Výučbu zabezpečuje: JUDr. Mikuláš Füleky, PhD., advokát, Bratislava, doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.;

výučba bude prebiehať každé dva týždne.

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2017

Schválil: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.


