
KATEDRA  PRACOVNÉHO  PRÁVA  A PRÁVA  SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA 

 

               TEÓRIA  A  PRAX  SOCIÁLNEHO  ZABEZPEČENIA 

 

Plán prednášok v zimnom semestri akademického roku 2019/2020 
 

24. september 2019 

Pojem, pramene práva  sociálneho zabezpečenia 

Systémové členenie sociálneho zabezpečenia 

Sociálne udalosti 

Dávky a služby v sociálnom zabezpečení  

 

1. október  2019 

Vývoj sociálno-poisťovacích právnych vzťahov 

Rozsah sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 

Postavenie štátu v sociálno-poisťovacích právnych vzťahoch 

Vymedzenie základných pojmov  -  poistenec, zamestnanec, zamestnávateľ, 

samostatne zárobkovo činná osoba, nezaopatrené dieťa) 

 

8. október 2019 

Osobný rozsah sociálneho poistenia 

Osobný rozsah zdravotného poistenia 

 

15. október 2019 

Vznik, trvanie, zánik sociálneho a zdravotného poistenia 

Prerušenie poistného pomeru sociálneho poistenia 

Percentuálna sadzba, vymeriavací základ, rozhodujúce obdobie na účely 

sociálno-poisťovacích právnych vzťahov  

 

22. október 2019 

Vecný rozsah nemocenského poistenia – nemocenské, ošetrovné,  

materské, vyrovnávacia dávka 

Denný vymeriavací základ pre výpočet dávok nemocenského poistenia 

a náhrady mzdy pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 

 

29. október 2019 

Vymedzenie základných pojmov dôchodkového poistenia 

Vecný rozsah dôchodkového poistenia - starobný dôchodok, 

predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, 

vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok 

 

5. november 2019 

Pracovný úraz, choroba z povolania 



Vecný rozsah úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v 

nezamestnanosti 

 

12. november  2019 

Pracovnoprávne vzťahy (pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru), samostatne zárobkovo činná osoba  a sociálno-

poisťovacie právne vzťahy 

 

19. november 2019 

Demografická situácia v SR  

Vecný rozsah štátnej sociálnej podpory 

Prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa 

príspevok na viac súčasne narodených detí 

príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb 

 

26. november 2019 

Zabezpečenie rodiča počas rodičovskej dovolenky v rámci systému štátnej 

sociálnej podpory 

Rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa 

Podpora štátu pri náhradnej starostlivosti o dieťa 

 

3. december 2019 

Nezamestnanosť – sociálnoprávne dôsledky 

Predpoklady a prvky sociálnej pomoci 

Chudoba - životné minimum 

Posudzovanie hmotnej núdze 

Dávka v hmotnej núdzi a príspevky v rámci pomoci v hmotnej núdzi 

 

10. december  2019 

Nepriaznivá sociálna situácia – formy jej riešenia   

Sociálne služby 

Postavenie osôb so zdravotným postihnutím v poisťovacom systéme a v systéme 

štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci 

Kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia 

 

17. december 2019 

Organizácia a vykonávanie sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory  

a sociálnej pomoci 

Práva a povinnosti, zodpovednosť, sankcie v sociálnom zabezpečení 

 
 


