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1. 17. februára 2021 

Sociálna politika (1. časť). Charakteristika a nástroje sociálnej politiky. 

Realizácia sociálnych práv človeka. Ekonomický a ideový kontext sociálnej 

politiky.  

 

 

2. 24. februára 2021 

Sociálna politika (2. časť). Charakteristika, nástroje sociálnej politiky. Realizácia 

sociálnych práv človeka. Ekonomický a ideový kontext sociálnej politiky.  

 

 

3. 3. marca 2021 

Právo na vzdelanie. Legislatívny rámec práva na vzdelanie: ústavný a zákonný 

rozmer práva na vzdelanie, dokumenty medzinárodných organizácií zakotvujúce 

sociálne práva v oblasti vzdelania. 

  

 

4. 10. marca 2021 

Štúdium na vysokej škole (1. časť). Vysoká škola, jej úlohy a poslanie. Orgány 

akademickej samosprávny verejnej vysokej školy a ich kompetencie. Podmienky 

prijatia na štúdium. Formy a metódy štúdia.  

 

 

5. 17. marca 2021 

Štúdium na vysokej škole (2. časť). 

Charakteristika stupňov VŠ - vzdelania. Práva a povinnosti študentov v intenciách 

vysokoškolského zákona. Financovanie verejných vysokých škôl. Poplatky 

spojené so štúdiom. Sociálna podpora študentov. 

 

 

6. 24. marca 2021 

Rodinná politika. Koncepcia štátnej rodinnej politiky v Slovenskej republike. 

Úlohy a ciele štátnej rodinnej politiky. Základné princípy rodinnej politiky 

(solidarita, participácia, subsidiarita). 

 

 

7. 7. apríla 2021 

 Hmotné zabezpečenie študentiek – matiek. Zabezpečenie nemocenskými 

dávkami a dávkami zo systému štátnej  podpory (príspevok pri narodení dieťaťa, 

prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa). 

 



8. 14. apríla 2021 

Študent v postavení nezaopatreného dieťaťa pre účely sociálneho poistenia a 

dávok štátnej sociálnej podpory (resp. štátnych sociálnych dávok). Hmotná núdza 

rodín so študujúcimi deťmi, životné minimum ako ekonomický a právny indikátor 

životnej úrovne.  

 

 

9. 21. apríla 2021 

Vybrané aspekty sociálneho a verejného zdravotného poistenia (1. časť).  
Sociálne a verejné zdravotné poistenie študentov pri výkone zárobkovej činnosti 

v pracovnom pomere (resp. dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru) a pri výkone podnikateľskej činnosti.  

 

 

10. 28. apríla 2021 

Vybrané aspekty sociálneho a verejného zdravotného poistenia (2. časť). 
Dávkové nároky študentov zo sociálneho poistenia. Rozsah a klasifikácia 

poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Voľba a zmena zdravotnej poisťovne. 

Vzťah lekár a pacient (poistenec). Postavenie študenta v dôchodkovom systéme. 

 

 

11. 5. mája 2021 

Študent v pracovnoprávnych vzťahoch (pracovný pomer, dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru). Absolvent školy v právnych vzťahoch 

poskytovania služieb zamestnanosti.    

 

 

12. 12. mája 2021 

 Sociálna pomoc študentom so zdravotným postihnutím. Posúdenie 

zdravotného stavu študenta, sociálne dôsledky zdravotného postihnutia, peňažné 

kompenzácie a sociálne služby. 

 


