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1. Vymedzenie pojmu sociálna politika a nadväzujúcich pojmov používaných v sociálnej 

politike. Základné členenie sociálnej ochrany, záchranná sociálna sieť.  

2. Najstaršie podoby sociálnych intervencií a vývoj sociálnej politiky od čias rodovej 

solidarity až do príchodu kresťanstva. Prínos kresťanstva k riešeniu sociálnych 

problémov. 

3. Formovanie sociálnej politiky v období raného kapitalizmu. Sociálne reformy a prínos 

sociálnych modelov: Otto von Bismarck, William Henry Beveridge, Gunnar Myrdal.  

Sociálna politika na území Slovenska do r. 1989.  

4. Štandardné piliere európskej sociálnej politiky: nástroje sociálneho zabezpečenia, ich 

definícia, súčasný stav a perspektívy. Sociálne poistenie a jeho subsystémy.  

5. Subjekty a objekty sociálnej politiky, ich úloha a význam. Ciele sociálnej politiky. 

Predmet sociálnej politiky a základné parametre merania úrovne sociálnej politiky.  

6. Princípy sociálnej politiky a funkcie sociálnej politiky. Zásady pri uplatňovaní   princípu 

sociálnej spravodlivosti. 

7. Sociálne udalosti a ich krytie. Všeobecná definícia sociálneho rizika, sociálnej udalosti. 

Základné druhy sociálnych udalostí. Sociálne práva občanov. 

8. Choroba a invalidita ako sociálna udalosť. Zdravotná politika. Sociálne zabezpečenie 

v prípade choroby, práceneschopnosti, invalidity, ŤZP. Základné typy zdravotných 

sústav.  

9. Rodinná politika, systém a nástroje podpory rodín. Štátna sociálna podpora. Uplatnenie 

nároku na štátne sociálne dávky. Nárok na materské. 

10. Nezamestnanosť ako sociálna udalosť. Nástroje politiky zamestnanosti a trhu práce. 

Pasívna a aktívna politika zamestnanosti. Poistenie v nezamestnanosti.  

11. Staroba ako sociálna udalosť. Dôchodkové poistenie. Trendy v dôchodkovom systéme, 

piliere dôchodkového systému. Starnutie obyvateľstva.  



12. Sociálna udalosť súvisiaca s núdzou. Pomoc v hmotnej núdzi. Existenčné, sociálne 

a životné minimum. Nástroje riešenia hmotnej núdze. Dotačné programy.  

13. Pomoc v sociálnej núdzi. Legislatívna úprava peňažných príspevkov na kompenzáciu 

ťažkého zdravotného postihnutia. Rozdelenie, charakteristika.  

14. Sociálne služby  podľa zákona o sociálnych službách. Formy, druhy, prijímateľ, 

poskytovateľ, kvalita sociálnych služieb.  

15. Systém verejnej správy SR. Inštitucionálne vymedzenie. Legislatívny rámec 

a charakteristika jednotlivých subjektov verejnej správy. Postavenie a pôsobnosť orgánov 

štátnej správy a samosprávy v sociálnej oblasti.  
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