
Právo sociálneho zabezpečenia  

PZS - LS 21/22 - Plán prednášok 

 

1. prednáška 

doc. JUDr. Ján Matlák CSc. 

Vecný rozsah sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, rozdelenie dávok sociálneho 

zabezpečenia podľa rôznych kritérií, vymedzenie základných pojmov sociálneho poistenia: 

poistenec, zamestnanec, zamestnávateľ, nezaopatrené dieťa. 

označenie v systéme: Právo sociálneho zabezpečenia, 25.2.2020 

< https://web.microsoftstream.com/video/ed1dca72-f03f-4ca1-bcd6-1e4c2dc8df6c?list=watchlist> 

 

2. prednáška 

doc. JUDr. Ján Matlák CSc. 

Osobný rozsah zdravotného poistenia. Vznik, trvanie, zánik nemocenského / dôchodkového / 

poistenia v nezamestnanosti zamestnanca. Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo 

poistená SZČO. Dobrovoľne poistená osoba. Vylúčenie povinosti platiť poistné na sociálne 

poistenie, prerušenie nemocenského/dôchodkového/poistenia v nezamestnanosti. 

označenie v systéme: Právo-sociálneho-zabezpečenia-2-ročník-12-3-19 

Právo-sociálneho-zabezpečenia-2-ročník-12-3-19 (Publikované 9.4.2019), trvanie 1h 13m:58s 

<https://web.microsoftstream.com/video/189f2b55-76af-4a4e-9e33-0d60a4a708e3> 

 

3. prednáška 

doc. JUDr. Ján Matlák CSc. 

Platitelia poistného na NP, SP, IP, PNE, ÚP, GP. Vymeriavací základ zamestnanca / 

zamestnávateľa, SZČO, dobrovoľne poistenej osoby, minimálny a maximálny VZ, 

rozhodujúce obdobie, dodatočné doplatenie poistného. Úvod do vzťahov nemocenského 

poistenia (základné informácie o náhrade príjmu pri dočasnej PN zamestnanca 

a o nemocenskom). 

označenie v systéme: Právo-sociálneho-zabezpečenia-2-ročník-12-3-19 (Publikované 21.5.2019) 

Trvanie 1h 12m:47s 

<https://web.microsoftstream.com/video/189f2b55-76af-4a4e-9e33-

0d60a4a708e3?list=watchlist> 

 

4. prednáška 

doc. JUDr. Ján Matlák CSc. 

Vecný rozsah nemocenského poistenia – nemocenské, ošetrovné, materské, vyrovnávacia 

dávka. 

označenie v systéme: Právo-soc-zabezpečenia-26-3-19 (Publikované 21.5.2019), Trvanie 1h 

23m:24s 

<https://web.microsoftstream.com/video/940774e1-8bc0-4db6-a91d-

42af7fdbd24a?list=watchlist> 
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5. prednáška 

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 

Dôchodkové dávky 1. časť (starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok). 

označenie v systéme: Právo sociálneho zabezpečenia (6. prednáška) 

<https://web.microsoftstream.com/video/d5e0f83b-b759-49e2-8681-

738611a731fe?list=watchlist> 

 

6. prednáška 

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 

Dôchodkové dávky 2. časť (pozostalostné dôchodky: vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, 

sirotský dôchodok). 

označenie v systéme: Právo sociálneho zabezpečenia (7. prednáška) 

<https://web.microsoftstream.com/video/f51c9ad5-34a0-4ac3-aaf8-8a34c78d1fb0?list=watchlist> 

 

7. prednáška 

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 

Dôchodkové dávky 3. časť (invalidný dôchodok a suma dôchodku). 

označenie v systéme: Právo sociálneho zabezpečenia (8. prednáška) 

<https://web.microsoftstream.com/video/0c198a57-68e7-4df6-bb79-

25af7c959485?list=watchlist> 

 

8. prednáška 

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 

Dávka v nezamestnanosti. 

označenie v systéme: Právo sociálneho zabezpečenia (9. prednáška) 

<https://web.microsoftstream.com/video/ecf20f51-68e9-48fd-a68e-65bbd1ea4bcb?list=watchlist> 

 

9. prednáška 

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 

Úrazové dávky 

označenie v systéme: Právo sociálneho zabezpečenia (10. prednáška) 

<https://web.microsoftstream.com/video/a6f7a583-26ae-46e6-a550-

c234e53d6c92?search=Pr%C3%A1vo%20soci%C3%A1lneho%20zabezpe%C4%8Denia> 

 

10. prednáška 

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 

Dávka garančného poistenia. Určenie sumy nemocenskej dávky.  

označenie v systéme: Právo sociálneho zabezpečenia (11. prednáška) 

<https://web.microsoftstream.com/video/b603679d-f829-4e94-8aa2-

068f1b1e3c04?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1> 

https://web.microsoftstream.com/video/d5e0f83b-b759-49e2-8681-738611a731fe?list=watchlist
https://web.microsoftstream.com/video/d5e0f83b-b759-49e2-8681-738611a731fe?list=watchlist
https://web.microsoftstream.com/video/f51c9ad5-34a0-4ac3-aaf8-8a34c78d1fb0?list=watchlist
https://web.microsoftstream.com/video/0c198a57-68e7-4df6-bb79-25af7c959485?list=watchlist
https://web.microsoftstream.com/video/0c198a57-68e7-4df6-bb79-25af7c959485?list=watchlist
https://web.microsoftstream.com/video/ecf20f51-68e9-48fd-a68e-65bbd1ea4bcb?list=watchlist
https://web.microsoftstream.com/video/a6f7a583-26ae-46e6-a550-c234e53d6c92?search=Pr%C3%A1vo%20soci%C3%A1lneho%20zabezpe%C4%8Denia
https://web.microsoftstream.com/video/a6f7a583-26ae-46e6-a550-c234e53d6c92?search=Pr%C3%A1vo%20soci%C3%A1lneho%20zabezpe%C4%8Denia
https://web.microsoftstream.com/video/b603679d-f829-4e94-8aa2-068f1b1e3c04?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1
https://web.microsoftstream.com/video/b603679d-f829-4e94-8aa2-068f1b1e3c04?channelId=ee553649-28a1-4e7b-9afb-750ec45ef2d1


11. prednáška 

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 

Systém štátnej sociálnej podpory 1. časť. Charakteristika systému štátnej sociálnej podpory. 

Rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa. 

označenie v systéme: Právo sociálneho zabezpečenia (12. prednáška) 

<https://web.microsoftstream.com/video/565f72e4-e632-42d1-a301-514d3558fa06> 

 

12. prednáška 

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 

Systém štátnej sociálnej podpory 2. časť. Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevku na 

viac súčasne narodených detí. Prídavok na dieťa. Príspevok na pohreb. Príspevok na 

podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. Náhradné výživné. 

označenie v systéme: Právo sociálneho zabezpečenia (13. prednáška) 

<https://web.microsoftstream.com/video/4258bc04-eccc-410b-b36e-9621ab5dfeb3> 

 

 

13. prednáška 

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 

Systém štátnej sociálnej pomoci, systém zdravotného poistenia 

naživo MS Teams (tím Právo sociálneho zabezpečenia všeobecné) 
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https://web.microsoftstream.com/video/4258bc04-eccc-410b-b36e-9621ab5dfeb3

