Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Právnická fakulta
Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica

Katedra občianskeho a pracovného práva
Plán prednášok z predmetu „Právo sociálneho zabezpečenia“
Zimný semester 2019/2020
Prednášajúci: prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD., JUDr. Lucia Petríková, PhD.
Trvanie: 80 minút týždenne
Témy prednášok:
1.)Pojem a predmet práva sociálneho zabezpečenia. Systémy sociálneho zabezpečenia.
Úlohy a funkcie práva sociálneho zabezpečenia. Sociálne zabezpečenie z hľadiska
historického vývoja. Pramene práva sociálneho zabezpečenia.
2.)Sociálne a hospodárske práva občanov. Druhy a prvky právnych vzťahov
sociálneho zabezpečenia. Sociálne udalosti. Dávky a služby v sociálnom zabezpečení.
Sociálno-poisťovacie právne vzťahy. Zásady a princípy poisťovacieho systému.
3.)Sociálne poistenie – poistné vzťahy. Osobný rozsah a subjekty platiace poistné na
sociálne poistenie. Vznik, trvanie, prerušenie a zánik sociálneho poistenia. Platenie
poistného. Rozhodujúce obdobie.
4.)Vecný

rozsah

nemocenského

poistenia.

Dávky

nemocenského

poistenia.

Vymeriavací základ na určenie výšky dávok nemocenského poistenia. Ochranná
lehota.
Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.
5.)Vecný rozsah dôchodkového poistenia – charakteristika, členenie, základné činitele.
Dávkové vzťahy úrazového poistenia. Dávkové vzťahy garančného poistenia.
Dávkové vzťahy poistenia v nezamestnanosti.
Doplnkové dôchodkové poistenie – charakteristika, vznik, prerušenie, zánik,
príspevky, dávky, kontrola.
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6.)Zdravotné poistenie. Vznik, trvanie a zánik zdravotného poistenia. Subjekty platiace
poistné na zdravotné poistenie. Platenie poistného. Sankcie. Práva a povinnosti
subjektov.
7.)Štátna sociálna podpora – osobný a vecný rozsah. Jednorazové a opakované dávky
štátnej sociálnej podpory.
8.)Sociálna pomoc. Hmotná núdza. Poskytovanie sociálnej pomoci. Riešenie sociálnej
núdze. Životné minimum.

Všetky vyššie uvedené témy prednášok sú rovnaké aj pre externých
študentov.

Témy seminárnych cvičení:
Na každom seminárnom cvičení sa preberajú prípady z aplikačnej praxe, ktoré bezprostredne
súvisia s odprednášanou témou a následne sa opakuje odprednášaná matéria. Významnou
súčasťou seminárnych cvičení je práca študentov s aktuálnymi právnymi predpismi viažucimi
sa k problematike (právny systém EPI) a vypracovanie návrhov, podaní a písomností, ktoré sa
týkajú prebratého učiva.

V Banskej Bystrici 1.9.2019
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