
Názov vysokej školy, Názov fakulty:

Právnická fakulta

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Kód: XPPb301 Názov: Právo sociálneho zabezpečenia

Zabezpečuje: Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Druh vzdelávacej činnosti: Prednáška, Cvičenie

Rozsah vzdelávacej činnosti (v hodinách):

Týždenný: 2/2

Za obdobie štúdia: 58,58

Metóda vzdelávacej činnosti: Prezenčná

Počet kreditov: 5

Odporúčaný

semester: ZS

Stupeň štúdia: 1.

Odporúčaný

semester
Študijný program

3.rok ZS
Právo (XDŠBc-PRAj)

Právo (XDŠBc-PR)

4.rok ZS
Právo (XEŠBc-PR)

Právo (XEŠBc-PRAj)

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ukončenie skúškou

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie: ústna skúška

Ukončené: skúška

Výsledky vzdelávania:

Cieľ predmetu:

Právo sociálneho zabezpečenia ako jednosemestrálny povinný predmet bakalárskeho študijného programu má ambíciu študentovi v syntéze

poskytnúť základné poznatky o slovenskom systéme sociálneho zabezpečenia, najmä s orientáciou na sociálnopoisťovací model, na jeho poistné

vzťahy spojené s výkonom zárobkovej (širšie ekonomickej) činnosti a dávkové vzťahy previazané na zákonné sociálne udalosti, t. j. dôvody a vznik

a forma poistenia, resp. účasti na príslušných poistných systémoch a za akých podmienok má jednotlivec nárok na dávku, ak ho zasiahnu negatívne

následky konkrétnej sociálnej udalosti. Ďalšími poznatkovými oblasťami sú trojpilierový dôchodkový model, organizácia a výkon modelu

sociálneho zabezpečenia a napokon poznatkový prehľad systémov štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci.

Výsledky vzdelávania:

Študent po absolvovaní predmetu získa spôsobilosť porozumieť a interpretovať v aplikačnej praxi právne vzťahy sociálneho zabezpečenia a získa aj

vedomosti pri riešení konkrétnych zadaní a praktických problémov spojených so základnými sociálnozabezpečovacími inštitútmi vrátane postupov

právnej argumentácie odôvodňujúcej ním zvolené (navrhované) riešenie.

Stručná osnova predmetu:

Právo sociálneho zabezpečenia ako jednosemestrálny povinný predmet obsahovo pokrýva tri systematické okruhy: poisťovací systém, systém štátnej

sociálnej podpory a systém sociálnej pomoci.

Charakteristika poisťovacieho systému vybudovaného na sociálnom poistení (v členení na jednotlivé podsystémy - systém nemocenského,

dôchodkového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a dvoch druhov poistenia zamestnávateľa v podobe garančného a úrazového poistenia) a

zdravotnom poistení, ďalej rozbor vzťahov štátnej sociálnej podpory a napokon systému sociálnej pomoci (v členení podľa foriem riešenia hmotnej

núdze a nepriaznivej sociálnej situácie vrátane krízovej sociálnej situácie). Všetky tri obsahové piliere práva sociálneho zabezpečenia vychádzajú zo

všeobecnej časti problematiky práva sociálneho zabezpečenia, ktorá zahŕňa metodológiu, všeobecné zásady a princípy práva sociálneho

zabezpečenia, pramene, charakteristiku sociálnozabezpečovacích právnych vzťahov (najmä synalagmatickosť poistných a dávkových vzťahov). V

neposlednom rade je predmetom skúmania práva sociálneho zabezpečenia aj európsky kontext v oblasti sociálnozabezpečovacích právnych vzťahov

s cudzím prvkom, t. j. koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia migrujúcich osôb v rámci členských štátov Európskej únie.

Odporúčaná literatúra:

Povinná literatúra:

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.

Odporúčaná literatúra:

1. Matlák, J.: Právo sociálneho zabezpečenia v historickom, súčasnom a európskom kontexte. Bratislava 1996.

2. Macková, Z.: Sociálne zabezpečenie. Bratislava. Prosperity 1999.s.161. ISBN 80-968219-1-1.

3. Macková, Z. a kol.: Základy práva sociálneho zabezpečenia. Bratislava. Prosperity 2001. 297 s.ISBN 80-968219-3-8.

4. Matlák, J. a kol.: Právo sociálneho zabezpečenia. Bratislava, VO PRAF UK 2004. 442 s.

5. Koldinská, K.: Sociální právo. 1. vydanie. Praha: C.H. Beck, 2007. 176. s. ISBN 978-80-7179-620-6.

6. 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.

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



8. Chvátalová I. a kol.: Právo sociálního zabezpečení v České republice a Evropské unii. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 290. s. ISBN 978-80-7380-374-2

9. Barancová, H. a kol.: Pracovné právo v európskej perspektíve. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 374 s. ISBN 978-80-7380-241-7.

10. Hodálová, I. a kol.: Prípadové štúdie z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. 283 s. ISBN 987-80-7380-

346-9.

11. Macková, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia: osobitná časť: Poistný systém v Slovenskej republike s príkladmi. 1. vyd. Šamorín: Heuréka,

2012. s. 413. ISBN 978-80-89122-77-6.

12. Boučková, P.: Rovnost a sociální práva. Nakladatelství Auditorium s.r.o., Praha 2009. s. 198. ISBN 978-80-87284-02-5.

13. Drgonec, J.: Základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky. Zväzok 2., 1. vyd. MANZ. 1999 Bratislava. s. 340. ISBN 80-85719-

23-1.

14. Krebs, V. a kol.: Solidarita a ekvivalence v sociálnych systémech. 1. vyd. Praha. Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, v.v.i. 2009. s. 177.

ISBN  987- 807416-044-8.

15. Hepple, B. (ed.): Social and Labour rights in a global context (International and Comparative Perpectives). Cambridge: Cambridge univerzity

press, 2002. s. 273. ISBN 978-0-521-04732-6.

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

17. Olšovská, A., Lacko, M.: Slovak Labour Law and Social Security Law. 1st ed. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2013. s.

149. ISBN 978-80-8082-721-2.

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

750-2.

19. Barancová, H., Dilongová, Ľ. (eds.): Osoby so zdravotným postihnutím v práve Slovenskej republiky a Českej republiky.  1. vyd.. Plzeň:

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. s. 364 (Slovenské zborníky). ISBN 978-80-7380-497-8.

20.  Barancová, H. a kol.: Medzigeneračná solidarita a zákaz diskriminácie podľa veku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 365 s. ISBN 987-80-7380-393-3.

Povinná právna úprava:

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. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení

zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých

zákonov

zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s

poskytovaním zdravotnej starostlivosti

zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach

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

zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

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

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. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa

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

zákon č. 201/2008 Z .z. o náhradnom výživnom

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

zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti

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

zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb

zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (OSN 1966)

Revidovaná Európska sociálna charta a jej Dodatkový protokol (RE 1996)

Dohovory Medzinárodnej organizácie práce (o ochrane materstva, o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia, o invalidných, starobných a

pozostalostných dávkach, o liečebno-preventívnej starostlivosti a dávkach v chorobe)

Charta základných práv EÚ (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v.

EÚ, kap. 05/zv. 05) v platnom znení

Zoznam odporúčaných internetových a časopiseckých prameňov k jednotlivým témam bude k dispozícii na prednáškach.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, nemecký, anglický

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0% 0% 0% 0% 0% 0%



Vyučujúci:

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

Dátum poslednej zmeny: 01.09.2017

Schválil: doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.


