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KATEDRA  PRACOVNÉHO  PRÁVA  A PRÁVA  SOCIÁLNEHO  ZABEZPEČENIA 

___________________________________________________________________________ 

 

SOCIÁLNA  POLITIKA  - denné štúdium 
 

Plán prednášok v zimnom semestri akademického roku 2021/2022 

 

 

1. týždeň :  

Úvod do problematiky sociálnej politiky 

Podstata a základná charakteristika sociálnej politiky 

 

 

2. týždeň : 

Sociálna ochrana 

Typy sociálnej politiky, ich charakteristika 

 

 

3. týždeň : 

Základné princípy sociálnej politiky 

 

 

4. týždeň : 

Funkcie a nástroje sociálnej politiky 

 

 

5. týždeň : 

Objekty a subjekty sociálnej politiky 

Úloha štátu v sociálnej politike 

 

 

6. týždeň : 

Chudoba – životné minimum a  

pomoc v hmotnej núdzi 

Sociálna inklúzia a sociálna exklúzia 

 

 

7. týždeň :  

Sociálne zabezpečenie – poistný systém 

(nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie -   

t.j. starobné a invalidné poistenie, poistenie  

v nezamestnanosti,  

úrazové poistenie, garančné poistenie) 
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8. týždeň :  

Vecný rozsah sociálneho poistenia: 

dávky nemocenského poistenia 

(nemocenské, tehotenské, materské, 

tehotenské, ošetrovné, vyrovnávací príspevok) 

dávky dôchodkového poistenia – (starobný 

dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, 

dôchodky pozostalých – vdovský, vdovecký a sirotský 

dôchodok) 

 

 

9. týždeň :  

Vecný rozsah sociálneho poistenia: 

dávky úrazového poistenia, dávka  

garančného poistenia a  dávka  

v nezamestnanosti 

 

 

10. týždeň :  

Rodinná politika  

Demografická situácia v SR  

Legislatívna úprava podpory rodinám s deťmi 

 

 

11. týždeň :  

Zdravotná politika 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, druhy zdravotnej starostlivosti 

Legislatívna úprava zdravotného poistenia 

 

 

12.  týždeň :  

Politika zamestnanosti 

Starostlivosť o zamestnancov so zdravotným postihnutím 

Vzdelávacia politika 
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V Bratislave, 16. septembra 2021 


