
 

Ročník:   druhý     

Trvanie:   1 vyučovacia hodina 

Predmet   Ekonomika podniku cestovného ruchu 

Tematický celok:  Poisťovníctvo 

Téma:   Sociálne poistenie 

Názov aktivity:  Sociálne udalosti 

 

Pomôcky: 

Pracovný list č.1 -  „ZHODNOŤ MA A ZARAĎ TAM, KAM PATRÍM“ 

                               Sociálne udalosti 

 

Pracovný list č.2 -  „ZHODNOŤ MA A ZARAĎ TAM, KAM PATRÍM“ 

                               Dávky sociálneho poistenia 

pero 

 

Rozvoj kompetencií u žiakov: 

Sociálne a komunikačné, porozumieť a orientovať sa v problematike, rozvoj kritického 

myslenia, riešenie problémov, návrh riešenia, finančná gramotnosť 

Hlavný cieľ aktivity: 

Žiak má rozlíšiť druhy sociálneho poistenia a dávky, ktoré poskytuje sociálna poisťovňa v 

prípade vzniku sociálnej udalosti. Žiak by mal pochopil,  aké je dôležité platiť sociálne 

poistenie, ktoré je zamerané na sociálne riziká – udalosti, ktoré prinášajú jednotlivcom stratu 

alebo zníženie príjmu. 

Inovatívne metódy použité v aktivite: 

SNOWBALLING – metóda snehovej gule 

BRAINSTORMING 

TÍMOVÁ PRÁCA 

 

Metodický postup aktivity: 

Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom aktivity. Každému žiakovi rozdá pracovný list č.1, na 

ktorom sú uvedené pod poradovým číslom  sociálne situácie s popisom . Ďalej učiteľ rozdá 

pracovný list č. 2, na ktorom sú uvedené dávky sociálneho postenia.  Následne učiteľ 



 

oboznámi žiakov s pravidlami aktivity: nech si každý žiak prečíta na pracovnom liste č.1 

sociálnu situáciu, v ktorej sa uvedená osoba nachádza a následne na pracovnom liste č. 2 

vyhľadá, ktorá dávka sociálneho poistenia prináleží uvedenej osobe. 

8 minút – pracuje každý žiak samostatne 

8 minút – pracujú náhodne vybraní po dvojiciach 

8 minút – pracujú náhodne vybraní vo štvorici 

15 minút – prezentujú hovorcovia tímov /5 tímov/ 

6 minút - zhodnotenie 

 

Hodnotenie aktivity: 

Táto aktivita sa dá použiť na opakovanie učiva, upevnenie alebo overenie vedomostí, kde 

učiteľ diskutuje o nevyhnutnosti sociálneho poistenia a možnými životnými situáciami. 

Vyhodnotenie riešenia úloh  sa realizuje slovne, pochvalou za každú vypracovanú úlohu, ak 

sú nejaké chyby viesť žiaka k náprave, správne vyriešenú úlohu odmeniť známkou. 

 

Pracovný listč.1 

 „ZHODNOŤ MA A ZARAĎ TAM, KAM PATRÍM“ 

 

Sociálne udalosti 

 

P. č. Opis udalosti 

1. 
Janka Pracovitá dostala výpoveď zo zamestnania z organizačných dôvodov, kde 

pracovala 14 rokov.  

2. 
Zamestnanci strojárenskej firmy Slovakia, s. r. o., nedostali mzdu za 2 mesiace. Firma 

je platobne neschopná.  

3. 
Janko Novák spadol v zamestnaní z lešenia tak nešťastne, že bude mať v živote trvalé 

následky poranenia chrbtice.  

4. 
Mária Klimčíková počas vykonávania zamestnania pri vdychovaní škodlivých 

lepidiel ochorela na astmu. Súd jej dal z pravdu, že ide o chorobu z povolania.  

5. 

Ján Milý pracoval na stavbe mosta, ktorý sa zrútil. Úraz skončil veľmi nešťastne – 

poškodením vnútorných orgánov s následkom smrti. Zostali po ňom 2 nezaopatrené 

deti a manželka.   

6. 

Elenka Humorná pracovná pracovala vo firme Makyta ako krajčírka. Už dlhšie má 

problémy s chrbticou, bola potrebná operácia. Percentuálne vyjadrenie jej 

obmedzenia vykonávať zamestnanie krajčírky bolo príslušnou posudkovou komisiou 

vyhodnotené na 70 %.  

7. 
Mária a Jozef Šťastný prežívali pokojnú starobu a počas dôchodku sa venovali  

svojim záľubám. Pani Mária ťažko ochorela a zomrela.  



 

8. 
Pán Jaroslav dovŕšil vek 62 rokov a skončil pracovný pomer, nakoľko podľa zákona 

už v tomto veku nie je povinný pracovať.  

9. 
Pán Karol bol stále aktívny a veselý. So svojou manželkou chodili do práce a starali 

sa o svoje 3 nezaopatrené deti. Diagnostikovali mu ťažkú chorobu, ktorej podľahol.  

10. Janka Švárna ochorela na chrípku, ktorá sa skomplikovala tak, že ostala PN 14 dní.  

11. František Dobrý ošetruje svojho 6 ročného syna, ktorý má ovčie kiahne.  

12. Mirka sa stará o svoju 2 mesačnú dcérku Aničku.  

 

Pracovný list č. 2 

„ZHODNOŤ MA A ZARAĎ TAM, KAM PATRÍM“ 

 

Dávky sociálneho poistenia 

 

Dávky nemocenského poistenia: 

 nemocenské............... 

 ošetrovné.................... 

 materské..................... 

 

 

Dávky dôchodkového starobného poistenia: 

 starobný dôchodok.............. 

 predčasný starobný dôchodok........ 

 vdovský dôchodok............ 

 vdovecký dôchodok........... 

 sirotský dôchodok............ 

 

 

Dávky dôchodkového invalidného poistenia: 

 invalidný dôchodok.............. 

 vdovský dôchodok............ 

 vdovecký dôchodok........... 

 sirotský dôchodok............ 

 

 

Dávky úrazového poistenia: 

 úrazová renta............. 

 úrazový príplatok............ 

 jednorazové odškodnenie............... 

 

Dávky garančného poistenia............ 

 

Dávky v nezamestnanosti................. 


