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Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia 

Právnickej fakulty TU v Trnave 
 

PRÁVO SOCIÁLNEHO ZABEZPEĆENIA  
 

(skúšobné otázky na rigoróznu skúšku) 
 

1. Sociálnopoisťovací právny vzťah 

2. Postavenie štátu a jeho úlohy v sociálnom zabezpečení 

 

3. Poistná kategória zamestnanca a jeho poistné vzťahy 

 

4. Poistná kategória samostatne zárobkovo činnej osoby a jej poistné vzťahy 

 

5. 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 na určenie vymeriavacieho základu/ 

 

6. Hmotné zabezpečenie samostatne zárobkovo činnej osoby a zamestnanca pri (dočasnej) 

pracovnej neschopnosti 

 

7. Poistné a dávkové vzťahy pri narodení dieťaťa 

8. Denný vymeriavací základ (pravdepodobný denný vymeriavací základ) a rozhodujúce 

obdobie na účely poskytovania nemocenských dávok 

 

9. Starobný dôchodok a  (parametrické) prístupy k jeho výmere 

 

10. Podmienky výplaty dôchodkových dávok zo starobného dôchodkového sporenia 

vrátane procesného mechanizmu 

 

11. Dávkové plnenia doplnkového dôchodkového sporenia 

 

12. Podmienky na priznanie invalidného dôchodku a určenie jeho sumy - dávková schéma 

a dávková formula invalidného dôchodku 

 

13. Postavenie poberateľa základnej dôchodkovej dávky v poistných vzťahoch sociálneho 

poistenia a verejného zdravotného poistenia 

 

14. Postavenie osobitných kategórií poistencov (najmä matiek, rodičov nezaopatrených detí, 

dlhodobo nezamestnaných a invalidných osôb) v poisťovacom systéme 

 

15. Odškodňovanie pracovného úrazu a choroby z povolania (definičné vymedzenie) úrazovými 

dávkami  
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16. Nezaopatrenosť dieťaťa a jeho vymedzenie v podsystémoch sociálneho zabezpečenia 

 

17. Starostlivosť o dieťa ako podmienka vzniku nároku na dávky sociálneho zabezpečenia 

 

18. Opakované príspevky na starostlivosť o dieťa (rodičovský príspevok, príspevok  na 

starostlivosť o dieťa a prídavok na dieťa)  

 

19. Posudková činnosť v (pod)systémoch sociálneho zabezpečenia 

 

20. Hmotná núdza  jej vymedzenie a posudzovanie 

 

21. Peňažná forma pomoci v hmotnej núdzi 

 

22. Pomoc v hmotnej núdzi pre uchádzačov o zamestnanie  

 

23. Sociálna pomoc ako podsystém sociálneho zabezpečenia vrátane princípu subsidiarity 

 

24. Štrukturálne vyjadrenie princípu subsidiarity v systéme sociálnej pomoci 

 

25. Právny základ pre poskytovanie sociálnych služieb v pobytových zariadeniach sociálnych 

služieb 

 

 

 


