Informačný list predmetu
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta: Kód predmetu:
Názov predmetu: Sociálne zabezpečenie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok prezenčnou formou / semester,
distančné štúdium (38 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom.
Počet kreditov: 6
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník, zimný semester
Stupeň štúdia: 1. stupeň (bakalársky)
Podmieňujúce predmety: Úvod do sociálnej politiky
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Externá forma štúdia: Vypracovanie semestrálnej práce. Kredity budú udelené študentovi, ktorý okrem
spracovania a úspešnej obhajoby semestrálnej práce vykoná ústnu skúšku zameranú na posúdenie komplexného
zvládnutia témy (minimálna požiadavka úspešnosti 61 % celkového hodnotenia).
Výsledky vzdelávania:
Študenti si osvoja teoretické vedomosti o zvládnutí základov pôvodu, účelu, správy, financovania a významu
sociálneho zabezpečenia. Získajú orientáciu v právnom systéme sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Okrem
toho si osvoja znalosti o využívaní nástrojov sociálneho zabezpečenia pri výkone sociálnej práce
v jej jednotlivých oblastiach.
Stručná osnova predmetu:
 Pojem, predmet a zásady sociálneho zabezpečenia.
 Systém sociálneho zabezpečenia, sociálna politika a sociálna práca.
 Činitele, ovplyvňujúce stav a úroveň sociálneho zabezpečenia.
 Sociálne zabezpečenie a sociálna práca, sociálna ochrana, sociálna pomoc a sociálna podpora.
 Demografia (starnutie), migrácia a sociálne zabezpečenie.
 Financovanie sociálneho zabezpečenia.
 Sociálnozabezpečovacie vzťahy. Sociálne udalosti v sociálnom zabezpečení. Poistné riziká. Chudoba.
Dávky a služby sociálneho zabezpečenia.
 Sociálne poistenie, systém, rozsah, obsah a správa.
 Dôchodkové poistenie (starobné poistenie a invalidné poistenie).
 Nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie a úrazové poistenie.
 Medzinárodné a európske právne dimenzie sociálneho zabezpečenia.
 Sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie. Pojem a druhy zdravotného poistenia.
 Voľný pohyb osôb a sociálne zabezpečenie. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ.
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Vyučujúci:
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Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013
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