SKÚŠOBNÝ TEST PRE PODIPLOMOVÉ ŠTÚDIUM
MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION
( MBA )
v akademickom roku 2018/2019 - LS

dátum: .......................................

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

„Ochrana informácií a kybernetická bezpečnosť“
1. Kybernetická bezpečnosť je chápaná ako súhrn činností a opatrení v oblasti: ( 2 body)
a/ ochrany informácií, kybernetického priestoru a kritickej informačnej infraštruktúry
b/ ochrany kybernetického priestoru a kritickej informačnej infraštruktúry
c/ ochrany kybernetického priestoru

2. Informačná bezpečnosť zahŕňa: ( 2 body)
a/ len ochranu a bezpečnostné opatrenia vzťahujúce sa ku komunikačným a informačným systémom
b/ nielen ochranu a bezpečnostné opatrenia vzťahujúce sa ku komunikačným a informačným systémom,
ale aj fyzickú bezpečnosť, personálnu bezpečnosť a bezpečnosť informácií v inej ako elektronickej
podobe
c/ len ochranu a limitované bezpečnostné opatrenia vzťahujúce sa ku komunikačným a informačným
systémom

3. Dokument Európskej únie (EÚ), ktorý definuje kybernetickú bezpečnosť v rámci EÚ sa nazýva:
2 body)
a/ Akčný plán kybernetickej bezpečnosti EÚ
b/ Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ
c/ Stratégia bezpečnosti kritickej informačnej infraštruktúry EÚ

4. Za účelom efektívneho členenia nežiaducim hrozbám v doméne informačnej bezpečnosti Slovenská
republika prijala v roku 2008: ( 2 body)
a/ Národnú doktrínu pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike
b/ Národnú stratégiu pre informačnú a kybernetickú bezpečnosť v Slovenskej republike
c/ Národnú stratégiu pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike
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„Ochrana utajovaných skutočností“
5. Ktorý úrad je orgánom štátnej správy pre ochranu utajovaných skutočností: ( 2 body)
a/ Ministerstvo vnútra SR
b/ Národný bezpečnostný úrad SR v Bratislave
c/ Ministerstvo obrany SR

6. Aké sú úseky zodpovednosti národnej bezpečnostnej autority - ústredného orgánu štátnej správy: (2
body)
a/ Kontrola elektronickej komunikácie, bezpečnostné previerky, metodická pomoc,
b/ Ochrana utajovaných skutočností, šifrová ochrana informácií, elektronický podpis, ochrana
zahraničných informácií
c/ Vykonávanie odposluchov, šifrová služba, bezpečnostné previerky osôb a firiem,

7. NBÚ SR vykonáva personálne bezpečnostné previerky ktorého stupňa: (2 body)

a/ NBÚ vykonáva bezpečnostné previerky navrhovaných osôb I stupňa
b/ NBÚ vykonáva bezpečnostné previerky navrhovaných osôb II, III, a IV stupňa
c/ NBÚ vykonáva bezpečnostné previerky navrhovaných osôb I, II, III stupňa

8. Ktorý orgán je oprávnený vykonávať bezpečnostné previerky navrhovaných osôb I. stupňa:
( 2 body)
a/ NBÚ vykonáva bezpečnostné previerky navrhovaných osôb I stupňa
b/ Štatutárny zástupca organizácie / úradu (vedúci)
c/ Okresný úrad v sídle kraja

„Ochrana osobných údajov“

9. Zákon o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na: ( 2 body)
a/ organy štátnej správy, ktoré nakladajú s osobnými údajmi,
b/ fyzickú osobu - podnikateľa do počtu zamestnancov 10,
c/ fyzickú osobu, ktorá spracúva osobné údaje pre vlastnú potrebu, v rámci výlučne osobných alebo
domácich činností.
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10. Pod osobným údajom jednoznačne rozumieme: ( 2 body)
a/ každú informáciu, ktorou je možné konkrétnu osobu identifikovať,
b/ meno a priezvisko,
c/ meno a priezvisko v kombinácii s miestom narodenia.

11. Osobitnou kategóriou osobných údajov rozumieme: ( 2 body)
a/ údaje citlivé, ktorých zneužitím by mohla byť dotknutej osobe spôsobená vážna ujma,
b/ údaje, ktoré spracúvajú štátne organy a podliehajú špeciálnemu režimu,
c/ údaje, ktoré sú chápané ako univerzálny identifikátor používaný v rôznych informačných systémoch,
napr. rodné číslo a pod.

12. Koho rozumieme pod zodpovednou osobou z pohľadu ochrany osobných údajov: ( 2 body)
a/ fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje systém spracúvajúci osobné údaje,
b/ osoba, ktorej údaje sa spracúvajú a ma právo k ich nahliadnutiu,
c/ fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom poverená na výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov.

13. Súhlas dotknutej osoby sa viaže na: ( 2 body)
a/ spracovanie osobných údajov na presne definovaný účel,
b/ všeobecné využívanie osobných údajov subjektom, ktorému bol súhlas daný okrem ich zverejňovania,
c/ zákonom definovaný účel.

„Trestné právo v policajnej praxi“
14. Označte správnu odpoveď: ( 2 body)
a/ Trestným činom je prečin a zločin,
b/ Trestným činom je prečin, zločin a priestupok,
c/ Trestným činom je prečin, zločin, priestupok a iný správny delikt.

15. Znaky skutkovej podstaty trestného činu sú: ( 2 body)
a/ Vek, príčetnosť, zavinenie,
b/ Objekt, objektívna stránka, subjekt, subjektívna stránka,
c/ Objekt, subjekt, páchateľ, zavinenie.

16. K okolnostiam vylučujúcim protiprávnosť trestného činu nepatrí: ( 2 body)
a/ nutná obrana,
b/ oprávnené použitie zbrane,
c/ nedokonaný trestný čin.
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17. Označte správnu odpoveď: ( 2 body)
a/ nutná obrana je čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziace alebo trvajúce nebezpečenstvo na
záujem chránený trestným zákonom,
b/ nutná obrana je čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený
trestným zákonom,
c/ nutná obrana je čin inak trestný, ktorým niekto odvracia hroziace nebezpečenstvo alebo útok na záujem
chránený trestným zákonom.

„Občianske právo“
18. Označte správnu odpoveď: ( 2 body)
a/ Občianske právo je právne odvetvie, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné
a osobnomajetkové vzťahy,
b/ Občianske právo je právne odvetvie, ktoré všeobecne upravuje nemajetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné
vzťahy,
c/ Občianske právo je právne odvetvie, ktoré špecificky upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné
a pracovné vzťahy.

19. Označte správnu odpoveď: ( 2 body)
a/ subjekty občiansko-právnych vzťahov nemajú v právnej rovine rovnaké postavenie a dispozičnú autonómiu,
b/ subjekty občiansko-právnych vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie a dispozičnú autonómiu,
c/ subjekty občiansko-právnych vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie avšak nemajú dispozičnú
autonómiu.

20. Osobné a osobnomajetkové práva zahŕňajú: ( 2 body)
a/ práva spojené priamo s osobnosťou človeka, práva spojené s tvorivou duševnou činnosťou človeka, ale
nie práva, ktoré síce tiež majú nehmotný základ, ale nevznikajú pri tvorivej duševnej činnosti,
b/ práva spojené priamo s osobnosťou človeka, práva spojené s tvorivou duševnou činnosťou človeka

a napokon práva, ktoré síce tiež majú nehmotný základ, ale nevznikajú pri tvorivej duševnej činnosti,
c/ práva spojené priamo s osobnosťou človeka, práva, ktoré síce tiež majú nehmotný základ, ale
nevznikajú pri tvorivej duševnej činnosti, nie však práva spojené s tvorivou duševnou činnosťou
človeka.
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21. Označte správnu odpoveď: ( 2 body)
a/ predmetom dedenia sú vlastnícke práva, ostatné vecné práva, teda práva k cudzím veciam, nie však dediteľné práva
duševného vlastníctva a záväzkové práva, teda pohľadávky a dlhy poručiteľa,
b/ predmetom dedenia sú len vlastnícke práva, a práva duševného vlastníctva, a ďalej záväzkové práva, nie však
pohľadávky a dlhy poručiteľa,
c/ predmetom dedenia sú vlastnícke práva, ostatné vecné práva, teda práva k cudzím veciam, dediteľné práva
duševného vlastníctva a ďalej záväzkové práva, teda pohľadávky a dlhy poručiteľa.

„Súkromná bezpečnosť“
22. Bezpečnostnými službami podľa zákona o poskytovaní služieb súkromnej bezpečnosti sú: ( 2 body)
a/ strážna služba, detektívna služba, cezhraničná preprava eurovej hotovosti, odborná príprava a poradenstvo,
b/ strážna služba, detektívna služba, technická služba, odborná príprava a poradenstvo,
c/ strážna služba, detektívna služba, cezhraničná preprava eurovej hotovosti, nie však odborná príprava
a poradenstvo.

23. Bezpečnostnú službu možno prevádzkovať na základe: ( 2 body)
a/ koncesnej listiny,
b/ licencie,
c/ živnostenského listu.

24. Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby musí byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti: ( 2 body)
a/ typu S,
b/ typu S, alebo P,
c/ typu P alebo CIT.

25. Osoba môže byť poverená výkonom fyzickej ochrany po dovŕšení veku: ( 2 body)
a/ 18 rokov
b/ 19 rokov
c/ 21 rokov

26. Prevádzkovateľom bezpečnostnej služby môže byť osoba, ktorá dosiahla vek: ( 2 body)
a/ 18 rokov
b/ 19 rokov
c/ 21 rokov

5

„Ochrana duševného vlastníctva“
27. Právo duševného vlastníctva možno deliť do 2 základných častí: ( 2 body)
a/ vlastnícke právo a právo priemyselného vlastníctva,
b/ autorské právo a právo duševného vlastníctva,
c/ autorské právo a právo priemyselného vlastníctva.

28. Právo priemyselného vlastníctva sa člení na: ( 2 body)
a/ priemyselné práva a práva výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov ,
b/ priemyselné práva a práva obdobné priemyselným právam,
c) právo výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a právo vysielateľov.

29. Označte správnu odpoveď: ( 2 body)
a/ Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila,
b/ Autor je fyzická alebo právnická osoba, ktorá dielo vytvorila,
c/ Autor je právnická osoba, ktorá dielo vytvorila.

30. Zákon priznáva autorovi osobnostné a majetkové práva: ( 2 body)
a/ Na rozdiel od osobnostných práv, majetkové práva trvajú počas života autora a ešte 50 rokov po jeho smrti,
b/ Na rozdiel od osobnostných práv, majetkové práva trvajú počas života autora a ešte 70 rokov po jeho smrti,
c /Na rozdiel od osobnostných práv, majetkové práva nezanikajú.

__________________________________________________________________

Počet bodov :
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