
Otázky na skúšku z predmetu 

Sociálnoprávna ochrana študentov 
 

 

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

a úrovne uskutočňovania sociálnej politiky) 

2. Systém sociálneho zabezpečenia v SR a jeho charakteristika (členenie, 

diferenciačné znaky podsystémov sociálneho zabezpečenia) 

3. Sociálnozabezpečovací právny vzťah (charakteristika,  ) 

4. Právo na vzdelanie a jeho medzinárodný a ústavný rozmer 

5. Charakteristika vysokoškolského systému (postavenie a poslanie vysokej 

školy a ich klasifikácia, akademické práva a slobody) 

6. Orgány akademickej samosprávy vysokej školy a fakulty 

7. Uskutočňovanie vysokoškolského štúdia (3 stupne vysokoškolského štúdia 

uskutočňované v príslušných programoch, rigorózne konanie, financovanie 

VŠ - poplatky a školné) 

8. Postavenie študenta vo vysokoškolskom systéme (práva a povinnosti 

študenta, systém sociálnej podpory študentov, druhy štipendií) 

9. Charakteristika zdravotníckeho systému (výstavbové princípy, základné ciele 

a subjekty) 

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

11. Zmluvný vzťah lekára a pacienta, práva pacientov, zdravotná dokumentácia  

12. Základná systematika zdravotného poistenia 

13. Charakteristika sociálneho poistenia (sociálne udalosti a ich členenie, 

podsystémy poistenia, kategórie poistencov) 

14. Poistné a dávkové vzťahy v sociálnom poistení (odvodový rámec, 

nemocenské, materské, ošetrovné. základné dôchodkové dávky) 

15. Nadobúdanie dôchodkových nárokov študentom v dôchodkovom poistení 

a starobnom dôchodkovom sporení 

16. Rodinná politika 

17. Dávky pokrývajúce tehotenstvo študentky 

18. Dávky pokrývajúce materstvo študentky 

19. Inštitút nezaopatrenosti dieťaťa a jeho uplatnenie na osobu študenta 



20. Príspevky (štátnej sociálnej podpory) späté s nezaopatrenosťou dieťaťa  

21. Nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa (krátkodobý a dlhodobý stav) – študenta 

22. Postavenie študenta s nepriaznivým zdravotným stavom v systéme sociálnej 

pomoci  

23. Dávky pokrývajúce dlhodobo a krátkodobo nepriaznivý zdravotný stav 

študenta 

24. Postavenie študenta v pracovnoprávnych vzťahoch (osobitná 

pracovnoprávna úprava determinujúca postavenie študenta 

v pracovnoprávnych vzťahoch) 

25. Študent v pracovnom pomere (pracovná zmluva, znaky pracovného pomeru, 

klasifikácia pracovného pomeru, vznik a skončenie pracovného pomeru, 

poistno-odvodový aspekt) 

26. Študent vykonávajúci práce mimo pracovného pomeru (dohoda 

o brigádnickej práci študenta, poistno-odvodový aspekt) 

27. Služby zamestnanosti zamerané na absolventa (evidencia uchádzačov 

o zamestnanie, absolventská prax a sprostredkovanie zamestnania, medzitrh 

práce) 

28. Riešenie hmotnej núdze študenta (vymedzenie hmotnej núdze, jej 

posudzovanie vzhľadom na študenta a poskytovanie dávky v hmotnej núdzi) 

 


