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OKRUHY OTÁZOK Z PREDMETU PRÁVO SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
denné a externé štúdium

1. Pojem, predmet, pramene práva sociálneho zabezpečenia.
2. Sociálne zabezpečenie z hľadiska systémového členenia.
3. Základné faktory, činitele ovplyvňujúce systém sociálneho zabezpečenia.
4. Sociálne udalosti z hľadiska práva sociálneho zabezpečenia.
5. Vymedzenie pojmu „poistenec“, „zamestnanec“, „zamestnávateľ“ a „samostatne
zárobkovo činná osoba“ na účely systému verejného zdravotného poistenia
a sociálneho poistenia.
6. Postavenie zamestnanca v poistných vzťahoch (v rámci poisťovacieho systému).
7. Postavenie zamestnanca v dávkových vzťahoch (v rámci poisťovacieho systému).
8. Postavenie zamestnávateľa v poistných vzťahoch (v rámci poisťovacieho systému).
9. Samostatne zárobkovo činná osoba ako subjekt poistných vzťahov.
10. Postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby v dávkových vzťahoch nemocenského
poistenia.
11. Osobný rozsah zdravotného poistenia.
12. Vznik a zánik zdravotného poistenia.
13. Práva a povinnosti subjektov zdravotného poistenia.
14. Organizácia zdravotného poistenia (zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
15. Zdravotná starostlivosť ‐ definícia, formy poskytovania.
16. Práva a povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
17. Organizácia sociálneho poistenia.
18. Charakteristika dôchodkového systému v Slovenskej republike.
19. Starobné dôchodkové sporenie.
20. Doplnkové dôchodkové sporenie.
21. Charakteristika pojmu sociálne poistenie.
22. Osobný rozsah sociálneho poistenia.
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23. Vecný rozsah sociálneho poistenia.
24. Vymeriavací základ jednotlivých subjektov na účely platenia poistného na zdravotné
poistenie a poistného na sociálne poistenie a minimá a maximá vymeriavacích
základov u jednotlivých platiteľov poistného.
25. Zabezpečenie zamestnanca pri pracovnej neschopnosti.
26. Zabezpečenie samostatne zárobkovo činnej osoby pri pracovnej neschopnosti.
27. Podporná doba a ochranná lehota v nemocenskom poistení.
28. Podmienky a poskytovanie ošetrovného ako dávky nemocenského poistenia.
29. Zabezpečenie poistenkyne v tehotenstve a materstve.
30. Poistné a dávkové vzťahy pri narodení dieťaťa.
31. Podmienky na priznanie nároku na starobný dôchodok a na predčasný starobný
dôchodok a určenie sumy starobného dôchodku a predčasného starobného
dôchodku.
32. Dôchodky pozostalých /vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok – dôchodková
schéma a formula/.
33. Podmienky nároku a suma sirotského dôchodku.
34. Dočasná pracovná neschopnosť a úrazová dávka.
35. Smrť a úrazová dávka.
36. Pracovná rehabilitácia a rehabilitačné.
37. Rekvalifikácia a rekvalifikačné.
38. Podmienky nároku a výška dávky garančného poistenia.
39. Podmienky nároku a výška dávky v nezamestnanosti.
40. Práva a povinnosti jednotlivých subjektov v poisťovacom systéme.
41. Okruh oprávnených osôb a podmienky z hľadiska vzniku nároku na prídavok na dieťa.
42. Rodičovský príspevok ako dávka štátnej sociálnej podpory.
43. Hmotné zabezpečenie počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky z pohľadu
systému štátnej sociálnej podpory.
44. Štátna sociálna podpora z hľadiska jej dávkového systému.
45. Príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
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46. Jednorazové a opakujúce sa dávky štátnej sociálnej podpory.
47. Sociálna pomoc ako systém sociálneho zabezpečenia.
48. Hmotná núdza a formy jej riešenia.
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