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Manažérstvo bezpečnostných systémov
1/ Označte správnu odpoveď:
a/

b/
c/

Bezpečnostný systém predstavuje nástroj na tvorenie a uskutočňovanie bezpečnostnej
politiky, na zaistenie bezpečnosti v danom prostredí , čase a na stanovený účel. Vždy je
spojený s realizáciou cieľov určitého aktéra bezpečnosti v danom prostredí.
Bezpečnostný systém predstavuje koncepciu na tvorenie a uskutočňovanie bezpečnostnej
politiky, na zaistenie bezpečnosti v danom prostredí , čase a na stanovený účel.
Bezpečnostný systém predstavuje súbor prvkov a opatrení na tvorenie bezpečnostnej politiky,
c cieľom zaistenia bezpečnosti v danom prostredí , čase a na stanovený účel.

2/ Systém je charakterizovaný
a/
b/
c/

štruktúrou a chovaním
štruktúrou a poslaním
chovaním a poslaním

3/ Bezpečnostný systém zabezpečuje funkcie:
a/
b/
c/

informačnú, preventívnu, pohotovostnú, reakcie,
informačnú, preventívnu, represívnu, pohotovostnú,
preventívnu, represívnu, pohotovostnú, reakcie

4/ Označte správnu odpoveď:
a/
b/
c/

plánovanie je jednou z funkcií riadenia
plánovanie predchádza procesu riadenia
plánovanie nepatrí medzi funkcie riadenia

5/ Pre správne fungujúcu spoločnosť je dôležité, aby z hľadiska formálneho informačného
systému existovali, boli uplatňované a zabezpečované :
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a/
b/
c/

informačné záujmy, informačné požiadavky, informačné potreby
informačné predpoklady, informačné požiadavky, informačné potreby
informačné predpoklady, informačné záujmy, informačné zdroje

Ekonomika bezpečnostných služieb
6/ Základnou právnou normou pre reguláciu pracovno-právnych vzťahov je:
a/
b/
c/

Zákonník práce
zákon o mzde
zákon o ochrane osobných údajov

7/ Pri zamestnávaní zamestnancov musíme zamestnávateľa registrovať na:
a/
b/
c/

sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, daňovom úrade
sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, úrade práce UPSVR
daňovom úrade, zdravotnej poisťovni, sociálnej poisťovni, obci

8/ Daň z príjmu fyzických osôb je
a/
b/
c/

21
20%
19%

9/ Správcom dane pre daň z príjmu je
a/
b/
c/

daňový úrad
Ministerstvo financií SR
obec

10/ Zdroje financovania sú:
a/
b/
c/

len vlastné - zisk
len cudzie - úvery
vlastné a cudzie - zisk a úvery

Projektový manažment
11/ Projektový zámer charakterizuje
a/
b/
c/

definícia finančných zdrojov, stratégia ich naplnenia (získania), spoločenský prínos projektu
výber vhodných subjektov pre realizáciu, finančné zabezpečenie, podmienky stanovené
ochranou životného prostredia
konkrétny cieľ, zabezpečenie nutných zdrojov a nákladov vrátane očakávaných prínosov
z realizácie, časové vymedzenie
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12/ Projektové manažérstvo obsahuje
a/
b/
c/

riadenie činnosti pri dodržiavaní zásad stanovených predpísanou dokumentáciou
manažérstvo projektu, organizovanie a koordinovanie projektov
zabezpečenie koordinácie činnosti jednotlivých pracovníkov podieľajúcich sa na projektu

13/ Úlohou expertného tímu je
a/
b/
c/

zabezpečiť zapracovanie najnovších poznatkov vedy a výskumu do projektu
ovplyvňovať technická a technologická riešenia pri zabezpečení maximálnej efektívnosti
využitia zdrojov
podieľať sa na zadaní projektu, hodnotiť postup prác, využitie zdrojov a dôsledky
zavádzania projektu

14/ Komplexná inovácia predstavuje
a/
b/
c/

súhrn námetov na zmenu stavu v organizácii
výsledok riešení jednotlivých subprojektov
systém inovácií vznikajúci na základe impulzu podnetovej inovácie zabezpečujúci plný
efekt inovačného procesu

15/ Metóda logického rámca projektu umožňuje
a/
b/
c/

prehľadne zmapovať zámery a očakávania a uviesť ich do súvislosti s konkrétnymi
výstupmi a činnosťami pri realizácii projektu
realizovať projekt pomocou vopred stanovených zásad a postupov
vytvorenie prehľadného časového plnenia jednotlivých cieľov projektu

Bezpečnostné koncepcie, bezpečnostné stratégie
16/ Označte správnu odpoveď:
a/

b/
c/

Stratégia rieši najzávažnejšie, zásadné a rozhodujúce problémy, ktoré sa týkajú
prosperity a existencie podniku. Strategické rozhodnutia majú zvyčajne všeobecný a
dlhodobý charakter.
Stratégia rieši najzávažnejšie, nie však zásadné a rozhodujúce problémy, ktoré sa týkajú
prosperity a existencie podniku.
Stratégia spravidla rieši najzávažnejšie, zásadné ale nie rozhodujúce problémy, ktoré sa týkajú
prosperity a existencie podniku. Strategické rozhodnutia môžu mať všeobecný a dlhodobý
charakter.

17/ Označte správnu odpoveď:
a/

Spoločným rysom bezpečnostných koncepcií je to, že bezpečnosť štátu chápu ako
relatívny stav, odvodzovaný od vzťahu ku konkrétnej situácii a hrozbám, či už
vojenskej alebo nevojenskej povahy.
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b/

c/

Spoločným rysom bezpečnostných koncepcií je to, že bezpečnosť štátu chápu ako absolútny
stav, odvodzovaný od vzťahu k relatívnej situácii a hrozbám, či už vojenskej alebo
nevojenskej povahy.
Spoločným rysom bezpečnostných koncepcií je to, že bezpečnosť štátu chápu ako relatívne
stály stav, odvodzovaný od vzťahu ku ideálnej situácii bez hrozieb, či už vojenskej alebo
nevojenskej povahy.

18/ Označte správnu odpoveď:
a/
b/
c/

Bezpečnostná stratégia konštatuje, že Bezpečnostné prostredie, v ktorom SR napĺňa
svoje bezpečnostné záujmy, sa významne zhoršilo.
Bezpečnostná stratégia konštatuje, že Bezpečnostné prostredie, v ktorom SR napĺňa svoje
bezpečnostné záujmy, sa významne zlepšilo.
Bezpečnostná stratégia konštatuje, že Bezpečnostné prostredie, v ktorom SR napĺňa svoje
bezpečnostné záujmy, sa významne nezhoršilo.

19/ Bezpečnostná politika SR :
a/

b/

c/

Kladie dôraz na odolnosť štátnej správy a samospráv zvládať závažné bezpečnostné
incidenty a krízy a ich schopnosť zachovať alebo rýchlo obnoviť svoje základné funkcie.
Zdôrazňuje význam obrany štátu v podmienkach 21. storočia.
Kladie dôraz na schopnosť štátnej správy zvládať závažné bezpečnostné incidenty a krízy
a možnosť samosprávy zachovať a rýchlo obnoviť svoje základné funkcie. Zdôrazňuje
význam samostatnosti štátu v podmienkach 21. storočia.
Kladie dôraz na možnosť štátnej správy a samospráv prispôsobiť sa závažným
bezpečnostným incidentom a krízam a ich schopnosť zachovať alebo rýchlo obnoviť svoje
základné funkcie. Zdôrazňuje význam domobrany štátu v podmienkach 21. storočia.

20/ Strategické ciele koncepcie boja proti extrémizmu:
a/
b/
c/

So zreteľom na situáciu na Slovensku a na vývoj extrémistickej scény za obdobie
posledných rokov boli stanovené štyri základné strategické ciele koncepcie;
So zreteľom na situáciu na Slovensku a na vývoj extrémistickej scény za obdobie posledných
rokov boli stanovené tri základné strategické ciele koncepcie ;
So zreteľom na situáciu na Slovensku a na vývoj extrémistickej scény za obdobie posledných
rokov bolo stanovených päť základných strategických cieľov koncepcie;
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