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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
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Kód: YPPm402 Názov: Pracovné právo I

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: 5

Odporúčaný

semester: ZS

Stupeň štúdia: 2.

Odporúčaný

semester
Študijný program

1.rok ZS

Právo (YEŠMgr-PRAj)

Právo (YDŠMgr-PRAj)

Právo (YEŠMgr-PR)

Právo (YDŠMgr-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie priebežným hodnotením

Priebežné hodnotenie: písomné hodnotenie

Záverečné hodnotenie: Štandardné ukončenie – skúška(klas.stup.)

Ukončené: Ukončené priebežným hodnotením.  V priebehu semestra sa uskutoční písomná skúška, pozostávajúca z testu - 10 otázok s tromi

možnosťami, 2 body za každú odpoveď (potrebných aspoň 31 bodov zo 60 možných) a otvorenej otázky s prípadovou štúdiou (potrebných aspoň 21

bodov zo 40 možných).

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov,

na hodnotenie D najmenej 61 bodov a na hodnotenie E najmenej 51 bodov.

Výsledky vzdelávania:

Po absolvovaní predmetu Pracovné právo I získa študent schopnosť porozumieť problematike učebného predmetu, analyzovať všetky relevantné

inštitúty, ako aj vhodne aplikovať získané vedomosti do praxe. Študent po absolvovaní predmetu získa vedomosti zo základných pracovnoprávnych

inštitútov právnych vzťahov zamestnanosti, všeobecnej časti pracovného práva a osobitnej časti týkajúcej sa založenia, zmeny a skončenia

pracovného pomeru.

Po absolvovaní predmetu študent je schopný tvorivej a kritickej argumentácie a hľadania súvislosti medzi jednotlivými pracovnoprávnymi inštitútmi

ako aj vo vzťahu k základným právnym inštitútom všeobecnej časti Občianskeho zákonníka.

Overenie týchto vedomostí sa uskutočňuje ťažiskovou formou prípadových štúdií na cvičeniach. Komplexné zvládnutie odbornej problematiky

učebného predmetu tak, aby mohol pokračovať vo výučbe učebného predmetu Pracovné pravo II.

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. Prednášky a praktické cvičenia sú zamerané na všeobecnú časť pracovného práva a na osobitnú časť

pracovného práva týkajúcu sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru a na uplatňovanie práva na prácu podľa zákona o službách

zamestnanosti..

Tematický rozsah výučby :

1. Pojem, predmet, funkcie a systém pracovného práva.

2. Pramene a pôsobnosť pracovného práva.

3. Základné zásady pracovného práva.

4. Pracovnoprávne vzťahy.

5. Predpoklady vzniku, zmien a zániku pracovnoprávnych vzťahov.

6. Vznik, zmena a zánik pracovnoprávnych vzťahov.

7. Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.

8. Právne vzťahy pri zabezpečovaní práva na prácu.

9. Individuálne pracovné právo. Pracovný pomer.

10. Vznik a zmena pracovného pomeru.

11. Skončenie pracovného pomeru.

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

2% 22% 49% 19% 4% 4%

Vyučujúci:

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

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

JUDr. Viktor Križan, PhD., prednášajúci, skúšajúci, cvičiaci

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2017

Schválil: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.


