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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: PPb121 Názov: Sociálnoprávna ochrana študentov

Zabezpečuje: Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 1

Za obdobie štúdia: 29

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná

Počet kreditov: 3

Odporúčaný

semester: LS

Stupeň štúdia: 1.

Odporúčaný

semester
Študijný program

1.rok LS
Právo (EŠBc-PR)

Právo (DŠBc-PR)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie: písomný test

Ukončené: skúška

Výsledky vzdelávania:

Cieľ predmetu:

Sociálnoprávna ochrana študentov ako jednosemestrálny výberový predmet sprostredkuje prednáškovou činnosťou študentom v syntéze základné

poznatky o postavení študenta vo vysokoškolskom vzdelávacom systéme a v systémoch sociálnej ochrany, t. j. o dávkových nárokoch (plneniach) a

povinnostiach študenta nachádzajúceho sa v zákonom predvídaných sociálnych situáciách vrátane povinností spojených s výkonom zárobkovej

činnosti.

Výsledky vzdelávania:

Študent po absolvovaní predmetu je schopný na základe získaných vedomostí vytvárať si vlastný odborný úsudok a hodnotenie sociálnoprávneho a

akademického postavenia študenta. Ďalej je absolvent tohto predmetu odborne spôsobilý riešiť praktické úlohy a situácie, s ktorými sa často stretáva

práve v postavení študenta vysokej školy.

Stručná osnova predmetu:

Sociálnoprávna ochrana študentov sa tematicky orientuje najmä na postavenie študenta v sociálnozabezpečovacom systéme (v poisťovacom systéme

– na podmienky vzniku účasti na nemocenskom, dôchodkovom poistení, zdravotnom poistení a poistení v nezamestnanosti vrátane ich peňažného

dávkového pokrytia a zdravotnej starostlivosti napr. študentiek matiek, študentov ako nezaopatrených detí, študenta – absolventa v systéme služieb

zamestnanosti; v systéme štátnej sociálnej podpory na podmienky poskytovania štátnych sociálnych dávok súvisiacich s rodinnou politikou a v

systéme sociálnej pomoci v stavoch sociálnej alebo hmotnej núdze), ďalej na tematiku vysokoškolského vzdelávania, poskytovania štipendií a

pôžičiek študentom a napokon aj charakteristike rodinnej a sociálnej politiky.

1.      Sociálna politika a jej charakteristika (princípy, funkcie, subjekty a nástroje sociálnej politiky)

2.      Právo na vzdelanie a jeho medzinárodný a ústavný rozmer

3.      Postavenie študenta vo vysokoškolskom systéme

4.      Charakteristika zdravotníckeho systému (výstavbové princípy, základné ciele a subjekty)

5.      Zdravotná starostlivosť (jej členenie, dostupnosť, rozsah úhrady)

6.      Základná systematika zdravotného poistenia

7.      Charakteristika sociálneho poistenia (sociálne udalosti a ich členenie, podsystémy poistenia, kategórie poistencov)

8.      Poistné a dávkové vzťahy v sociálnom poistení

9.      Dávky pokrývajúce tehotenstvo a materstvo študentky  (rodičovstvo študenta)

10.     Inštitút nezaopatrenosti dieťaťa a jeho uplatnenie na osobu študenta

11.     Nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa – študenta

12.     Postavenie študenta s nepriaznivým zdravotným stavom v systéme sociálnej pomoci

13.     Postavenie študenta v pracovnoprávnych vzťahoch (osobitne v pracovnom pomere a dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného

pomeru)

14.     Evidencia uchádzačov o zamestnanie, absolventská prax a sprostredkovanie zamestnania

15.     Riešenie hmotnej núdze študenta

Odporúčaná literatúra:

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia

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

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

zákon č. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni

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

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

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

zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

vyhl. MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia

vyhl. MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach

Európska sociálna charta /a jej revidovaná podoba/

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd /Rady Európy/

vybrané dohovory MOP (predovšetkým Dohovor MOP č. 102 o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia)

www.employment.gov.sk

www.upsvar.sk

www.socpoist.sk

www.education.gov.sk

www.euroskop.cz

www.udzs.sk

vrátane príslušných webovských stránok zdravotných poisťovní

Odporúčaná literatúra:

1. STANEK, V. a kolektív.: Sociálna politika. Bratislava : Sprint - vydavateľská, filmová a reklamná agentúra, 2002.

2. BARANCOVÁ, H. a SCHRONK, R.: Pracovné právo. Bratislava : Sprint dva, 2009. - 799 s. - (Juristika). - ISBN 978-80-89393-11-4.

3. 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.

4. MATLÁK, J. a kolektív.: Právo sociálneho zabezpečenia. Bratislava. Vydavateľské oddelenie Univerzita Komenského v Bratislave, 2004.

5. HODÁLOVÁ, I.(ed.): Dôstojnosť zamestnanca v pracovnoprávnych vzťahoch. Bratislava. Sprint dva, 2011. s. 299. ISBN 978-80-89393-67-1.

6. RIEVAJOVÁ, E. a kol.:Sociálne zabezpečenie. 1. vyd. Bratislava: Sprint vfra, 2006. s. 272 ISBN 80-89085-62-8.

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

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

750-2.

9. 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.

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

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

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 1316

A B C D E FX

3% 14% 25% 27% 12% 19%

Vyučujúci:

doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD., prednášajúci, skúšajúci

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2017

Schválil: prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.


