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Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

Právnickej fakulty TU v Trnave 
 

PRÁVO SOCIÁLNEHO ZABEZPEĆENIA  - 3. ročník bakalárskeho 

študijného programu 
 

 

1. Pojem, predmet a pramene práva sociálneho zabezpečenia 

2. Subjekt, obsah a objekt právnych vzťahov sociálneho zabezpečenia 

3. Sociálne zabezpečenie z hľadiska systémového členenia 

4. Základné faktory (činitele) ovplyvňujúce systém sociálneho zabezpečenia 

5. Sociálne udalosti a ich klasifikácia právom sociálneho zabezpečenia 

6. Dávky a služby v sociálnom zabezpečení 

7. Zodpovednosť v sociálnom zabezpečení 

8. Zásady a princípy v sociálnom zabezpečení 

9. Organizácia a vykonávanie systémov sociálneho zabezpečenia 

10. Vymedzenie pojmu „zárobková činnosť“ v nadväznosti na pojem „poistenec“ systému 

verejného zdravotného poistenia a systému sociálneho poistenia 

 

11. Poistná kategória zamestnanca (v  rámci poisťovacieho systému) 

12. Poistná kategória zamestnávateľa a pojem zamestnávateľa (v rámci poisťovacieho 

systému) 

13. Samostatne zárobkovo činná osoba ako subjekt poistných vzťahov 

14. Postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby v dávkových vzťahoch nemocenského 

poistenia 

 

15. Postavenie štátu a jeho úlohy v poisťovacom systéme 

16. Osobný rozsah vereného zdravotného poistenia 

17. Základné atribúty poistnej schémy platenia preddavkov na poistné na verejné zdravotné 

poistenie a poistného na sociálne poistenie  /výška, vymeriavací základ resp. minimálny 

a maximálny základ, rozhodujúce obdobie/ 
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18. Základné atribúty dávkovej schémy (podmienky na priznanie dávky) a dávkovej formule 

(denný vymeriavací základ, mesačný vymeriavací základ, rozhodujúce obdobie 

a percentuálna výška) 

 

19. Organizácia systému verejného 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) 

 

20. Organizácia systému sociálneho poistenia 

 

21. Charakteristika dôchodkového modelu SR (organizácia, trojpilierovosť, postavenie 

príslušných nositeľov poistenia a kontrola ich činnosti) 

 

22. Osobný rozsah sociálneho poistenia 

 

23. Vecný rozsah sociálneho poistenia 

 

24. Vymeriavací základ jednotlivých subjektov na účely platenia poistného (preddavkov) na 

zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie 

 

25. Rozhodujúce obdobie jednotlivých platiteľov poistného na účely platenia poistného 

(preddavkov) na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie 

 

26. Platenie poistného (preddavkov) na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie 

pri súbehu viacerých zárobkových činností, ktorých právne vzťahy zakladajú právo na 

príjem zo závislej činnosti a dosahovanie príjmu z podnikania /príp. iných zdaniteľných 

príjmov/ 

 

27. Prerušenie poistného vzťahu (charakteristika, dôvody) a jeho dôsledky na dávkové nároky        

fyzických osôb (resp. poistencov) 

 

28. Postavenie poberateľa starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a  

invalidného dôchodku v poisťovacom systéme 

 

29. Postavenie osobitných kategórií poistencov (najmä matiek, nezaopatrených detí 

a invalidných osôb, osôb v hmotnej núdzi alebo nepriaznivej sociálnej situácii) 

v poisťovacom systéme 

 

30. Nezaopatrenosť dieťaťa a jeho vymedzenie v systémoch sociálneho zabezpečenia 

31. Sústavná príprava na povolanie z hľadiska práva sociálneho zabezpečenia 

32. Hmotné zabezpečenie zamestnanca pri pracovnej neschopnosti 

33. Hmotné zabezpečenie samostatne zárobkovo činnej osoby  pri pracovnej neschopnosti 
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34. Vylúčenie nároku na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti a vylúčenie 

nároku na nemocenské, resp.  zníženie nemocenského 

 

35. Podporné obdobie v nemocenskom poistení 

36. Ochranná lehota v nemocenskom poistení 

37. Podmienky a poskytovanie ošetrovného 

38. Hmotné zabezpečenie ženy (poistenkyne) v tehotenstve a materstve 

39. Denný vymeriavací základ a rozhodujúce obdobie na účely poskytovania nemocenských 

dávok 

 

40. Poistné a dávkové vzťahy pri narodení dieťaťa 

 

41. Podmienky na priznanie nároku na starobný dôchodok a na predčasný  starobný dôchodok 

(dôchodkové dávkové schémy) a na ich poskytovanie 

 

42. Určenie sumy starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku (dávková 

formula) a spôsoby ich výplaty 

 

43. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera poklesu tejto schopnosti 

 

44. Dôchodky pozostalých /vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok – dôchodková schéma a 

formula/ 

 

45. Podmienky vzniku nároku a suma sirotského dôchodku 

46. Osobný a vecný rozsah starobného dôchodkového sporenia 

47. Podmienky výplaty dôchodkových dávok zo starobného dôchodkového sporenia 

48. Osobný a vecný rozsah doplnkového dôchodkového sporenia 

49. Dočasná pracovná neschopnosť a úrazová dávka 

50. Pokles pracovnej schopnosti a úrazová dávka 

51. Smrť a úrazová dávka 

52. Pracovná rehabilitácia a rekvalifikácia vrátane sumy rehabilitačného a rekvalifikačného 

53. Podmienky vzniku nároku a výška dávky garančného poistenia 

54. Podmienky vzniku nároku a výška dávky v nezamestnanosti 
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55. Nástroje podpory a pomoci pre uchádzačov o zamestnanie ich uplatňovaní sa na trhu 

práce 

  

56. Práva a povinnosti jednotlivých subjektov v poisťovacom systéme (nositeľov poistenia, 

poistencov) 

 

57. Životné minimum a minimálna mzda v poistnom a v dávkovom systéme sociálneho 

zabezpečenia 

 

58. Okruh oprávnených osôb a podmienky z hľadiska vzniku nároku na prídavok na dieťa 

 

59. Rodičovský príspevok ako dávka štátnej sociálnej podpory 

 

60. Hmotné zabezpečenie počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky z pohľadu 

systému štátnej sociálnej podpory 

 

61. Štátna sociálna podpora z hľadiska jej dávkového systému 

 

62. Príspevky štátu na podporu riadnej starostlivosti o dieťa (vrátane novorodenca) 

 

63. Príspevky štátu na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 

 

64. Jednorazové a opakujúce sa dávky štátnej sociálnej podpory 

 

65. Sociálna pomoc ako systém sociálneho zabezpečenia SR 

 

66. Základné nástroje sociálnej pomoci (so zreteľom najmä na peňažné kompenzačné 

príspevky a peňažný príspevok za opatrovanie) 

 

67. Podmienky poskytovania sociálnych služieb 

 

68. Hmotná núdza a formy jej riešenia 

69. Obligatórnosť a fakultatívnosť v systémoch sociálneho zabezpečenia 

70. Druhy sankcií a ich ukladanie podľa právnych predpisov sociálneho zabezpečenia 


