
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Verejné financie a poisťovníctvo 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 8 hodín semináru  prezenčnou formou / semester, 

           distančné štúdium odbornej literatúry (8), možnosť konzultácie s pedagógom 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník,  zimný semester (externé štúdium) 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Úspešné absolvovanie výstupného písomného testu. Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať vedomosti 

na minimálne 91 %, na získanie hodnotenia B preukázať vedomosti 81-90 %, na získanie hodnotenia C 73-80 %, 

na získanie hodnotenia D 66-72%, na získanie hodnotenia E preukázať vedomosti 65-60 %. Kredity nebudú 

udelené študentovi, ktorý pri skúške nepreukáže vedomosti na minimálne 61 %.  

Výsledky vzdelávania:  
Oboznámiť poslucháčov študijného programu sociálna práca s pojmami verejné financie, rozpočet, fiškálna 

politika, verejné príjmy a výdavky, ako aj základnými informáciami z oblasti zdravotného poistenia, 

povinnosti poistencov, platiteľov poistného a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby ich dokázali 

aplikovať do sociálnej práce a praxe sociálnych služieb. 

Stručná osnova predmetu:  

 Finančná veda, verejné financie a fiškálna politika. 

 Základy finančnej vedy – historický kontext. 

 Vývoj teórií verejných financií, systém verejných financií. 

 Fiškálna politika, nástroje fiškálnej politiky. 

 Funkcia verejných financií Alokačná funkcia verejných financií Verejné financie ako sústava 

rozpočtových transakcií. 

 Verejné príjmy a výdavky. 

 Makroekonomické súvislosti verejných financií. 

 Štruktúra verejných financií. 

 Charakteristika ostaných príjmov verejných rozpočtov. 

 Zdravotné poistenie – základná charakteristika. 

 Poistenec, platiteľ, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. 

 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, jeho poslanie a vzťah k zdravotným poisťovniam. 

Odporúčaná literatúra:  
OCHRANA, F. a kol. 2010. Verejný sektor a verejné finance. Praha :  GRADA, 2010. 

SIVÁK, R. a kol. 2007. Verejné financie. Bratislava : Iura Edition, 2007. 

Zákon NR SR č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení a zákona č. 95/2002 Z. z. 

o poisťovníctve a o zmene niektorých zákonov. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Ide o povinno-voliteľný predmet, minimálne množstvo je 20 prihlásených študentov.  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b  d e f 
 

Vyučujúci:  
doc. Ing. Štefan Bugri, PhD. MPH 

Ing. Katarina Danková, PhD. (prednášky z vybraných kapitol a semináre) 

Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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