
Právo sociálneho zabezpečenia LS 2020 – okruhy otázok na semestrálnu skúšku 

 

1. Okruh otázok spojených s platením poistného. 

Zamestnanec a zamestnávateľ v systéme sociálneho poistenia.  

Vznik, trvanie, zánik nemocenského / dôchodkového / poistenia v nezamestnanosti 

zamestnanca. 

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená SZČO.  

Dobrovoľne poistená osoba.  

Platitelia poistného na NP, SP, IP, PNE, ÚP, GP.  

Platenie poistného na zdravotné poistenie. 

Vymeriavací základ, rozhodujúce obdobie, sadzby poistného. 

Dodatočné doplatenie poistného.  

Vylúčenie povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie.  

Prerušenie nemocenského/dôchodkového/poistenia v nezamestnanosti.  

 

2. Okruh otázok spojených s nemocenskými dávkami. 

Okruh nemocensky poistených subjektov. 

Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky.  

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.  

Nemocenské. 

Ošetrovné.  

Vyrovnávacia dávka.  

Materské.  

Určenie sumy nemocenskej dávky. 

Denný vymeriavací základ na určenie sumy nemocenskej dávky. 

Rozhodujúce obdobie na určenie sumy nemocenskej dávky. 

 

3. Okruh otázok spojených s dôchodkovými dávkami. 

Okruh dôchodkovo poistených subjektov. 

Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok.  

Invalidný dôchodok. 

Pozostalostné dôchodky: vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok. 

Určenie sumy dôchodkovej dávky.  

Určenie priemerného osobného mzdového bodu.  

Obdobie dôchodkového poistenia.  

Aktuálna dôchodková hodnota.  

Zvyšovanie dôchodkov. 

Súbeh dôchodkovej dávky s inou dávkou. 

 



 

 

4. Okruh otázok spojených s dávkou v nezamestnanosti, úrazovými dávkami a dávkou 

garančného poistenia. 

Okruh subjektov poistených v nezamestnanosti. Obdobie poistenia v nezamestnanosti. 

Podmienky zaradenia, nezaradenie, vyradenia z evidencie nezamestnaných uchádzačov 

o zamestnanie. 

Dávka v nezamestnanosti. 

Pracovný úraz a choroba z povolania. 

Okruh subjektov s nárokom na úrazové dávky. 

Úrazový príplatok, úrazová renta, jednorazové vyrovnanie, pozostalostná úrazová renta, 

jednorazové odškodnenie, náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, 

náhrada nákladov spojených s liečením, náhrada nákladov spojených s pohrebom. 

Určenie sumy úrazovej dávky. 

Platobná neschopnosť zamestnávateľa.  

Garančné poistenie a dávka garančného poistenia. 

 

5. Okruh otázok spojených so systémom štátnej sociálnej podpory. 

Rodičovský príspevok. 

Príspevok na starostlivosť o dieťa. 

Príspevok pri narodení dieťa a príspevok na viac súčasne narodených detí. 

Prídavok na dieťa. 

Príspevok na pohreb.  

Príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.  

Náhradné výživné. 

Nezaopatrené dieťa v systéme štátnej sociálnej podpory. 

 


