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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: PPb313 Názov: Praktické štúdie z práva sociálneho zabezpečenia

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: 4

Odporúčaný

semester: LS

Stupeň štúdia:

Odporúčaný

semester
Študijný program

3.rok LS
Právo (EŠBc-PR)

Právo (DŠBc-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie priebežným hodnotením

Priebežné hodnotenie: písomné hodnotenie

Záverečné hodnotenie: Štandardné ukončenia(kl.)–skúška

Ukončené: priebežné hodnotenie (písomný test)

Výsledky vzdelávania:

Cieľ predmetu:

Praktické štúdie z práva sociálneho zabezpečenia v rámci jednosemestrálnej výučby podávajú študentovi poznatky z aplikácie vybraných

hmotnoprávnych ustanovení právnych noriem sociálneho zabezpečenia tak orgánmi vykonávajúcimi príslušný systém sociálnej ochrany ako

orgánmi všeobecnej sústavy súdov vrátane rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR. Výučba predmetu umožňuje študentovi overiť si určité

poznatky získané z výučby práva sociálneho zabezpečenia ich aplikovaním pri riešení konkrétnych praktických aplikačných problémov (aj so

zreteľom na aktuálne nezodpovedané otázky) prostredníctvom právnej interpretácie problému, vytvorenia právnej analýzy vrátane formulácie

hodnotiaceho úsudku k riešeniu daného problému (zadaniu). Overenie uvedených  vedomostí sa uskutočňuje ťažiskovou formou prípadových štúdií

na cvičeniach.

Výsledky vzdelávania:

Študent po absolvovaní predmetu je schopný poskytnúť (vytvoriť) hlbšiu právnu analýzu sociálnozabezpečovacích právnych vzťahov v širšom

argumentačnom rozpätí. Ďalej absolvent tohto predmetu je spôsobilý spracovať administratívno-správne akty a individuálne (súdne) podania v

oblasti uplatňovania ako aj ochrany právnych nárokov vyplývajúcich zo sociálnozabezpečovacích právnych vzťahov. Absolvent predmetu získa tiež

vyššiu úroveň spôsobilosti porozumieť sociálnozabezpečovacím inštitútom, ktoré v danom čase boli súdne interpretované a ktoré významne

ovplyvnili realizáciu sociálnozabezpečovacích právnych vzťahov.

Stručná osnova predmetu:

Praktické štúdie z práva sociálneho zabezpečenia poskytujú poznatky z nasledovných oblastí previazaných na právo sociálneho zabezpečenia a

ďalšie príbuzné právne odvetvia :

1.      Teória a charakteristika procesných noriem uplatňovaných v systémoch sociálneho zabezpečenia

2.      Praktické prípady zamerané na osobný rozsah poisťovacieho systému,

3.      Praktické prípady zamerané na poistné a dávkové vzťahy poisťovacieho systému

4.      Praktické prípady zamerané priznávanie príspevkov zo systému štátnej sociálnej podpory

5.      Praktické prípady zamerané posudzovanie hmotnej núdze

6.      Praktické prípady zamerané riešenie sociálnych následkov ťažkého zdravotného postihnutia a riešenie nepriaznivých sociálnych udalostí u

rôznych skupín jednotlivcov ohrozených sociálnym vylúčením

7.      Analýza rozhodovacej činnosti Ústavného súdu z oblasti sociálneho zabezpečenia

8.      Praktické prípady zamerané na zachovanie sociálnych nárokov nadobúdaných/nadobudnutých  migrujúcou pracovnou silou v rámci členských

štátov EÚ vrátane poskytovania zdravotnej starostlivosti v inom ako príslušnom (národnom) systéme zdravotného poistenia.

Odporúčaná literatúra:

1. Matlák, J.: Právo sociálneho zabezpečenia v historickom, súčasnom a európskom kontexte. Bratislava 1996.

2. Macková, Z.: Sociálne zabezpečenie. Bratislava: Prosperity 1999. s.161. ISBN 80-968219-1-1.

3. Macková, Z. a kol.: Základy práva sociálneho zabezpečenia. Bratislava. Prosperity 2001. s. 299. ISBN 80-968219-3-8.

4. Matlák, J. a kol.: Právo sociálneho zabezpečenia. Bratislava, VO PRAF UK 2004. 442 s.

5. Matlák, J. a kol.: Právo sociálneho zabezpečenia. 2. vyd., Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. 358 s. ISBN 978-80-

7380-403-9.

6. Tröster, P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení. 6. podstatně prěpracované a aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 320 s. ISBN 978-80-

7400-473-5.

7. Lacko, M: Hmotné zabezpečenie v starobe. 1. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2011. - 120 s. - (Juristika). - ISBN 978-80-89393-65-7



8. Chvátalová Iva a kol.: Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 290. s. ISBN 978-80-7380-374-
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9. Barancová H. a kol.: Pracovné právo v európskej perspektíve. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 374 s. ISBN 978-80-7380-241-7

10. Hodálová, I. a kol.: Prípadové štúdie z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 283 s. ISBN 987-80-7380-

346-9.

11. Macková, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia: osobitná časť: Poistný systém v Slovenskej republike s príkladmi. 1. vyd. Šamorín: Heuréka,

2012. s. 413. ISBN 978-80-89122-77-6.

12. Barancová, H. a kol.: Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. s. ISBN 987-80-7380-393-3.

13. Krebs, V. a kol.: Solidarita a ekvivalence v sociálnych systémech. 1. vyd. Praha. Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, v.v.i. 2009. s. 177.

ISBN 987- 807416-044-8.

14. Lacko, M.: Slovak social security law. 1st ed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s. 111 s. (Schola et ius). ISBN 978-80-7380-259-2.

15. Lacko, M.: Ochranná funkcia sociálneho zabezpečenia. Trnava: TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2013. s. 207. ISBN 978-80-8082-

750-2.

16. Olšovská, A., Lacko, M.: Slovak Labour Law and Social Security Law. 1st ed. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2013. s.

149. ISBN 978-80-8082-721-2.

17. Krippel, M.: Príklady zo sociálneho poistenia (dávkové vzťahy). 1. vyd. - Praha: Leges, 2014. 271 s. ISBN 978-80-7502-042-0.

18. Lacko, M.: Sociálnopoisťovacie právne vzťahy. 1. vyd. - Praha: Leges, 2015. s. 191. ISBN 978-80-7502-107-6.

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

zákon č. 462/2003 Z .z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení

zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých

zákonov

zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s

poskytovaním zdravotnej starostlivosti

zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach

zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

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

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

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

zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa

zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime

zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku

zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa

zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí

zákon č. 201/2008 Z .z. o náhradnom výživnom

zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti

zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb

zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov

Revidovaná Európska sociálna charta a jej Dodatkový protokol

Dohovory Medzinárodnej organizácie práce (o ochrane materstva, o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia, o invalidných, starobných a

pozostalostných dávkach, o liečebno-preventívnej starostlivosti a dávkach v chorobe)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v.

EÚ, kap. 05/zv. 05) v platnom znení

Zoznam odporúčaných internetových a časopiseckých prameňov k jednotlivým témam bude k dispozícii na cvičeniach.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 5

A B C D E FX

0% 0% 60% 0% 0% 40%

Vyučujúci:

doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD., cvičiaci

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2017

Schválil: doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.


