VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO
MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH
Kukučínova 17, 040 01 Košice,
cena EBA, Londýn, 2012

Skúšobné otázky LL.M
ZS 2018/2019
dátum: ........................................................................

meno a priezvisko: .........................................................

Ochrana ústavnosti
1/ Označte správnu odpoveď:
a/

b/
c/

Ústavný súd rozhoduje o súlade zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi a s
medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej
republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom
Ústavný súd rozhoduje o súlade zákonov s ústavou,
Ústavný súd nerozhoduje o súlade zákonov s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými
zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli
ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom

2/ Označte správnu odpoveď:
a/

b/

c/

Ústavný súd nerozhoduje o súlade návrhu zákona alebo návrhu iného všeobecne
záväzného právneho predpisu s ústavou, s medzinárodnou zmluvou, ktorá bola vyhlásená
spôsobom ustanoveným zákonom, alebo s ústavným zákonom.
Ústavný súd rozhoduje aj o súlade návrhu zákona alebo návrhu iného všeobecne
záväzného právneho predpisu s ústavou, s medzinárodnou zmluvou, ktorá bola vyhlásená
spôsobom ustanoveným zákonom, alebo s ústavným zákonom.
Ústavný súd rozhoduje o súlade návrhu zákona alebo návrhu iného všeobecne záväzného
právneho predpisu s ústavou, s medzinárodnou zmluvou, ktorá bola vyhlásená spôsobom
ustanoveným zákonom, alebo s ústavným zákonom.

3/ Označte správnu odpoveď:
a/
b/
c/

Ústavný súd nerozhoduje kompetenčné spory medzi ústrednými orgánmi štátnej správy,
Ústavný súd rozhoduje kompetenčné spory medzi ústrednými orgánmi štátnej správy,
Ústavný súd rozhoduje kompetenčné spory medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, ak
zákon neustanovuje, že tieto spory rozhoduje iný štátny orgán.
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4/ Označte správnu odpoveď:
a/
b/
c/

Ústavný súd sa skladá z deviatich sudcov
Ústavný súd sa skladá z trinástich sudcov
Ústavný súd sa skladá z jedenástich sudcov

5/ Označte správnu odpoveď:
a/

b/

c/

Ústavný súd rozhoduje vždy o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak
namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a
základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika
ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom,
Ústavný súd nerozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak
namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a
základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika
ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto
práv a slobôd nerozhoduje iný súd
Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak
namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a
základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika
ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto
práv a slobôd nerozhoduje iný súd

Záväzky v obchodných vzťahoch
6/ Označte správnu odpoveď:
a/
b/
c/

Obchodné záväzkové vzťahy sú špecifickejšie právne vzťahy s normatívnou právnou
úpravou Obchodného zákonníka
Obchodné záväzkové vzťahy sú špecifickejšie právne vzťahy s normatívnou právnou
úpravou Občianskeho zákonníka
Obchodné záväzkové vzťahy sú špecifickejšie právne vzťahy s normatívnou právnou
úpravou Hospodárskeho zákonníka

7/ Označte správnu odpoveď:
a/
b/
c/

subjekty obchodno-právnych vzťahov nemajú v právnej rovine rovnaké postavenie a
dispozičnú autonómiu,
subjekty obchodno-právnych vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie a
dispozičnú autonómiu,
subjekty obchodno-právnych vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie avšak
nemajú dispozičnú autonómiu

8/ Fakultatívne obchodné záväzkové vzťahy :
a/

Strany môžu dohodnúť, že ich záväzkový vzťah, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v
ustanoveniach Obchodného zákonníka, sa spravuje Obchodným zákonníkom
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b/
c/

Dohoda medzi podnikateľom a subjektom, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť
neoprávnene
Ide o také vzťahy, ktoré sú z normatívnej právnej úpravy stanovenej Obchodným
zákonníkom vylúčené

9/ Relatívny obchodný záväzkový vzťah nie je:
a/
b/
c/

vzťah podnikateľa so subjektom verejného práva, ak sa týka zabezpečovania verejných
potrieb
vzťah
podnikateľa , týkajúci sa zabezpečovania vlastnej prevádzky pri jeho
podnikateľskej činnosti
vzťah zo zmluvy, ktorými sa prevádza podiel spoločníka

10/ Obchodné záväzky vznikajú:
a/
b/
c/

len zo zákona
len zo zmluvy
aj z protiprávneho úkonu

Ochrana práv zamestnancov a zamestnávateľov
11/ Základné zásady pracovného práva
a/
b/
c/

Základné zásady vyjadrujú podstatu pracovného práva a majú povahu všeobecných
právnych pravidiel
Základné zásady vyjadrujú podstatu pracovného práva ale nemajú povahu všeobecných
právnych pravidiel
Základné zásady majú povahu všeobecných právnych pravidiel, ak tak ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis.

12/ Označte správnu odpoveď:
a/
b/
c/

ochranná funkcia pracovného práva zlučuje záujmy zamestnávateľov a zamestnancov
ochranná funkcia pracovného práva vylučuje záujmy zamestnávateľov a zamestnancov
ochranná funkcia pracovného práva spočíva v ochrane zamestnancov pred
zamestnávateľmi

13/ Označte správnu odpoveď:
a/
b/
c/

kontrolná funkcia pracovného práva umožňuje spoločenskú kontrolu súladu pracovnoprávnych vzťahov s ich právnou úpravou
kontrolná funkcia pracovného práva umožňuje individuálnu kontrolu súladu pracovnoprávnych vzťahov s ich právnou úpravou
kontrolná funkcia pracovného práva umožňuje spoločenskú i individuálnu kontrolu
súladu pracovno-právnych vzťahov s ich právnou úpravou
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14/ Subjekty pracovno-právnych vzťahov
a/
b/
c/

Subjektami pracovno-právnych vzťahov rozumieme všetky subjekty, ktoré podľa
noriem pracovného práva vstupujú do pracovnoprávnych vzťahov.
Subjektami pracovno-právnych vzťahov rozumieme tie subjekty, ktoré podľa noriem
pracovného práva môžu byť nositeľom práv a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch
Subjektami pracovno-právnych vzťahov rozumieme tie subjekty, ktoré podľa noriem
pracovného práva môžu byť nositeľom práv, nie však povinností v pracovnoprávnych
vzťahoch

15/ Označte správnu odpoveď:
a/

b/
c/

subjektom pracovnoprávnych vzťahov je aj štát, prostredníctvom orgánov štátnej správy
je zabezpečovaná realizácia práva na prácu, kontrola dodržiavania pracovnoprávnych
predpisov
štát nepatrí medzi subjekty pracovnoprávnych vzťahov
subjektom pracovnoprávnych vzťahov je aj štát, týka sa to len zamestnancov v štátnej
službe

Ochrana vnútorného poriadku a bezpečnosti
16/ Policajný zbor má priamu pôsobnosť miestnu na:
a/
b/
c/

území Slovenskej republiky
území Slovenskej republiky a v prihraničných oblastiach Českej republiky
území kraja v Slovenskej republike

17/ Policajný zbor je podriadený
a/
b/
c/

prezidentovi Policajného zboru
ministrovi vnútra Slovenskej republiky
vrchnému veliteľovi Policajného zboru

18/ Právo obracať sa na policajtov a útvary Policajného zboru so žiadosťou o pomoc má:
a/
b/
c/

občan
každý
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen Vlády Slovenskej republiky,
poslanec obecného a mestského zastupiteľstva, starosta obce a primátor mesta

19/ Obecné polície sú:
a/

obecné poriadkové útvary, ktoré pôsobia pri zabezpečovaní obecných vecí verejného
poriadku, ochrany životného prostredia v obci a pri plnení úloh z uznesení obecného
zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce,
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b/

c/

obecné poriadkové útvary, ktoré pôsobia pri zabezpečovaní vnútorného poriadku a
bezpečnosti SR, ochrany životného prostredia v obci a pri plnení úloh z uznesení
obecného zastupiteľstva
poriadkové útvary, ktoré pôsobia pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku, ochrany
životného prostredia a pri plnení úloh z uznesení a z rozhodnutí predsedu VUC,

20/ Pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv alebo slobôd osoby, o
jej právach policajt
a/
b/
c/

je povinný poučiť najneskôr do troch dní
je povinný poučiť podľa okolností zásahu
je povinný poučiť hneď, ako je to možné

Právo EU (komunitárne právo)
21/ Označte správnu odpoveď:
a/
b/

c/

Únia uznáva práva, slobody a zásady uvedené v Charte OSN 7. decembra 2000 upravenej
12. decembra 2007 v Štrasburgu, ktorá má rovnakú právnu silu ako zmluvy.
Únia uznáva práva, slobody a zásady uvedené v Charte základných práv Európskej únie
zo 7. decembra 2000 upravenej 12. decembra 2007 v Štrasburgu, ktorá má rovnakú
právnu silu ako zmluvy.
Únia uznáva práva, slobody a zásady uvedené v Dohovore o základných ľudských
právach a slobodách zo 7. decembra 2000 v Štrasburgu, ktorý má rovnakú právnu silu
ako zmluvy.

22/ Označte správnu odpoveď
a/

b/

c/

Európsky parlament spoločne s Radou vykonáva legislatívne a rozpočtové funkcie.
Vykonáva funkciu politickej kontroly a poradnú funkciu v súlade s podmienkami
ustanovenými v zmluvách. Volí predsedu Komisie.
Európsky parlament vykonáva legislatívne funkcie. Vykonáva funkciu politickej
kontroly a poradnú funkciu v súlade s podmienkami ustanovenými v zmluvách. Volí
predsedu Európskej rady.
Európsky parlament spoločne s Radou vykonáva funkciu politickej kontroly a poradnú
funkciu v súlade s podmienkami ustanovenými v zmluvách. Volí tajomníka Komisie.

23/ Označte správnu odpoveď
a/
b/
c/

Európska rada volí svojho predsedu nadpolovičnou väčšinou na funkčné obdobie dva a
pol roka s možnosťou opätovného zvolenia na jedno funkčné obdobie.
Európska rada volí svojho predsedu kvalifikovanou väčšinou na funkčné obdobie dva a
pol roka s možnosťou opätovného zvolenia na jedno funkčné obdobie.
Európska rada volí svojho predsedu kvalifikovanou väčšinou na funkčné obdobie
štyroch rokov s možnosťou opätovného zvolenia na jedno funkčné obdobie.
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24/ Európska Komisia:
a/

b/

c/

Členovia Komisie sú vybraní na základe ich celkových schopností a ich európskej
angažovanosti spomedzi osôb, ktoré poskytujú záruky úplnej nezávislosti. Funkčné
obdobie Komisie je štvorročné.
Členovia Komisie sú vybraní na základe ich celkových schopností a ich európskej
angažovanosti spomedzi osôb, ktoré poskytujú záruky úplnej nezávislosti. Funkčné
obdobie Komisie je trojročné.
Členovia Komisie sú vybraní na základe ich celkových schopností a ich európskej
angažovanosti spomedzi osôb, ktoré poskytujú záruky úplnej nezávislosti.
Funkčné obdobie Komisie je päťročné.

25/ Súdny dvor:
a/

b/

c/

Súdny dvor Európskej únie sa skladá zo Súdneho dvora, Všeobecného súdu a
osobitných súdov. Súdny dvor tvoria sudcovia, jeden za každý členský štát. Pomáhajú
mu generálni advokáti.
Súdny dvor Európskej únie sa skladá zo Súdneho dvora, Všeobecného súdu a
osobitných súdov. Súdny dvor tvoria sudcovia, jeden za každý členský štát. Pomáhajú
mu generálni prokurátori.
Súdny dvor Európskej únie sa skladá zo Súdneho dvora, Všeobecného súdu a
osobitných súdov. Súdny dvor tvoria sudcovia, jeden za každý členský štát. Pomáhajú
mu generálni sekretári.

Daňové a finančné právo
26/ Označte správnu odpoveď:
a/
b/
c/

Správou daní sa rozumie postup súvisiaci so správnym zistením dane a zabezpečením
úhrady dane a ďalšie činnosti podľa zákona.
Správou daní sa rozumie postup súvisiaci so správnym zaistením daňového subjektu
a zabezpečením úhrady dane a ďalšie činnosti podľa zákona.
Správou daní sa rozumie postup súvisiaci so správnym zistením osoby daňovníka
a ďalšie činnosti podľa zákona.

27/ Daňové tajomstvo:
a/
b/
c/

Daňovým tajomstvom je informácia o stave účtov v daňovom subjekte, ktorá sa získa
pri správe daní.
Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní
a je v zozname utajovaných skutočností finančnej správy.
Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní.

28. Daň z pridanej hodnoty:
a/
Registračná povinnosť na daň z pridanej hodnoty vzniká podnikateľovi vtedy, ak v 12
predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch dosiaholobrat 49 790 EUR.
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b/

c/

Registračná povinnosť na daň z pridanej hodnoty vzniká podnikateľovi vtedy, ak v 12
predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch dosiahol obrat
149 790 EUR.
Registračná povinnosť na daň z pridanej hodnoty vzniká podnikateľovi vtedy, ak v 12
predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacoch dosiahol obrat 99 790
EUR.

29. Od dane z pridanej hodnoty nie sú oslobodené:
a/
b/
c/

výchovné služby a vzdelávacie služby
upratovacie služby
poisťovacie služby

30. Daň za psa:
a/
b/
c/

jej predmetom je pes starší ako 12 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou,
jej predmetom je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou,
jej predmetom je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Počet bodov:
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