
Názov vysokej školy, Názov fakulty:

Právnická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: YPP414 Názov: Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím

Zabezpečuje: Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Druh vzdelávacej činnosti: Cvičenie

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 2

Za obdobie štúdia: 58

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný

semester: LS

Stupeň štúdia: 1.

Odporúčaný

semester
Študijný program

1.rok LS
Právo (YEŠMgr-PR)

Právo (YDŠMgr-PR)

2.rok LS Právo (YEŠMgr-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie: Štandardné ukončenia(kl.)–skúška

Ukončené: Ukončenie priebežným hodnotením

Výsledky vzdelávania:

Po absolvovaní predmetu budú študenti spôsobilí poskytovať právne poradenstvo osobám so zdravotným postihnutím v oblasti práva sociálneho

zabezpečenia, pracovného práva a medicínskeho práva a pripravovať žiadosti, odvolania a správne žaloby v sociálnych veciach.

Základom výučby predmetu je práca s konkrétnymi prípadmi ľudí so zdravotným postihnutím a komplexné riešenie ich právnych problémov

súvisiacich s invaliditou, ťažkým zdravotným postihnutím, sociálnymi službami, poskytovaním zdravotnej starostlivosti a pracovno-právnymi

vzťahmi.

Študenti sa môžu pod dohľadom supervízora zapojiť do práce právnej  poradne, ktorá poskytuje bezplatné telefonické a písomné právne poradenstvo

pacientom s onkologickými ochoreniami a ich blízkym.

Z plánovaného spôsobu vedenia predmetu vyplýva potreba obmedziť počet miest študentov a študentiek, ktorí sa na predmet môžu prihlásiť na 10.

Profil študenta/študentky, prihlásených na predmet:

Pre zvýšenie možnosti naplnenia zmyslu predmetu a jeho úspešného absolvovania zo strany študentov je vhodné, aby sa na predmet prihlásili tí a tie,

ktorí/-é disponujú:

-       schopnosťou tvorby a formulácie vlastných názorov,

-       sociálnym cítením a schopnosťou empatie.

Stručná osnova predmetu:

Osoby so zdravotným postihnutím – ťažké zdravotné postihnutie, invalidita.

Odkázanosť na individuálnu prepravu.

Odkázanosť na opatrovanie a osobnú asistenciu.

Odkázanosť na iné formy kompenzácie ŤZP.

Posudzovanie ŤZP, opravné prostriedky.

Posudzovanie invalidity, prehodnocovanie invalidity, opravné prostriedky.

Odkázanosť na sociálne služby, druhy sociálnych služieb, ich úhrada, riešenie naliehavých sociálnych situácií.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti – práva pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ich ochrana.

Pracovnoprávne vzťahy - ochrana pred prepustením a diskrimináciou, podpora zamestnávania a podnikania osôb so zdravotným postihnutím.

Odporúčaná literatúra:

TROSTER, P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení. Praha: C. H. Beck, 2013, 320 s.

HUMENÍK, I., KOVÁČ, P. a kol.: Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2015, 528 s.

HODÁLOVÁ, I. a kol.: Prípadové štúdie z pracovného práva a sociálneho zabezpečenia. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011,

283 s.

Právne predpisy:

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného   postihnutia

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský



Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2017

Schválil: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.


