
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu: 
Názov predmetu: Právo sociálneho
                               zabezpečenia 1 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny prednášok a 1 hodina seminárov týždenne, 42 hodín za semester, prezenčná metóda; 
Externá forma štúdia: 18 hodín prednášok za semester, prezenčná metóda; 
Počet kreditov: 
Odporúčaný semester štúdia: 
Denná forma štúdia: 4. semester; 
Externá forma štúdia: 6. semester 
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: Ústavné právo 1, Teória práva 1, 2
Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: písomná skúška (100%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 75 – 100 %; B/1,5 = 70 – 75 %; C/2 = 70 – 75 %; D/2,5 = 65 – 70 %; E/3 = 55 – 60 %; FX = 0 – 55 %. 
Výsledky vzdelávania:  Študent nadobudne schopnosť správnej orientácie v oblasti práva sociálneho zabezpečenia, oboznámi sa s právnou úpravou jednotlivých systémov práva sociálneho zabezpečenia, bude schopný správne interpretovať a aplikovať tieto predpisov v praxi. Absolventa bude pripravený na možnosť výkonu právnického povolania v rámci verejnoprávnych inštitúcií, v štátnej správe, samospráve, v odborárskej činnosti, ako aj v justícii, advokácii a v podnikovej praxi. 
Stručná osnova predmetu: 
	Sociálne práva občanov, 

Poisťovací systém 
	Zdravotné poistenie, 
Nemocenské poistenie, 
Starobné poistenie, 
Invalidné poistenie, 
Úrazové poistenie, 
Garančné poistenie, 
Poistenie v nezamestnanosti,
	Osobný rozsah poistných vzťahov, 
Vecný rozsah poistných vzťahov, 
Pracovnoprávne vzťahy a poisťovací systém, 
Sociálne zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb.
Odporúčaná literatúra:
Matlák, J. a kol.: Právo sociálneho zabezpečenia. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012;
Macková, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia - všeobecná časť. Heuréka, Šamorín 2009;
Tröster, P.: Právo sociálního zabezpečení. C.H. Beck, Praha 2008;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:  slovenský 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 
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Vyučujúci:  Doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. , JUDr. Zuzana Macková, PhD. 
	
Dátum poslednej zmeny: 02.06.2014
Schválil: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.



