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Príloha č. 1 k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 155/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 614/2002 Z. z.
o kreditovom systéme štúdia
1

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Právnická fakulta
Kód predmetu: 
Názov predmetu: Klinika sociálneho práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Denná forma štúdia: 2 hodiny seminárov týždenne, 28 hodín za semester, prezenčná metóda; 
Externá forma štúdia: 14 hodín seminárov za semester, prezenčná metóda; 
Počet kreditov: 
Odporúčaný semester štúdia: 
Denná forma štúdia: 5. semester; 
Externá forma štúdia: 5. semester; 
Stupeň štúdia: 1. 
Podmieňujúce predmety: Právo sociálneho zabezpečenia 1 (1 - PRV – 330)
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie: písomná skúška (100%)
Klasifikačná stupnica: A/1 = 91 – 100 %; B/1,5 = 81 – 90 %; C/2 = 73 – 80 %; D/2,5 = 66 – 72 %; E/3 = 61 – 65 %; FX = 0 – 60 %.
Výsledky vzdelávania: Absolvent získa praktické skúsenosti v skúmanej oblasti, schopnosť riešenia konkrétnych prípadov aplikačnej praxe a schopnosť prezentácie prípadových štúdií.
Stručná osnova predmetu:   
	Systémy práva sociálneho zabezpečenia, 

Organizácia a vykonávanie sociálneho zabezpečenia, 
Konanie v sociálnom zabezpečení, Sociálnej poisťovne a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,  
Riešenie  konkrétnych   prípadov   aplikačnej   praxe (výpočet jednotlivých dávok sociálneho poistenia – napr. nemocenského, materského, ošetrovného, vyrovnávacej dávky, starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského i sirotského dôchodku, ako aj štátnych sociálnych dávok i dávok sociálnej pomoci),  
Komplexné vyhodnotenie prezentácie.
Odporúčaná literatúra: 
Macková, Z.: Praktické príklady z práva sociálneho zabezpečenia. VO PraF UK, 
Bratislava 2008
Macková, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. Osobitná časť. Poistný systém v Slovenskej republike s príkladmi. Heuréka, 2012.
Matlák, J. a kolektív: Právo sociálneho zabezpečenia. Plzeň, Aleš Čeněk, 2012.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 
A
B
C
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E
FX
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