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Teória a metodológia bezpečnostného manažmentu
1/ Bezpečnostné manažérstvo predstavuje:
a/
b/
c/

Logickú postupnosť krokov, vykonávaných na zabránenie vzniku, prejavov alebo
minimalizáciu bezpečnostných rizík a ohrození
Logickú postupnosť krokov, vykonávaných na zabránenie vzniku, prejavov alebo
maximalizáciu bezpečnostných rizík a ohrození
Logickú postupnosť krokov, vykonávaných za účelom vzniku, prejavov alebo
minimalizáciu bezpečnostných rizík a ohrození

2/ Princíp zákonnosti v činnosti bezpečnostných manažérov znamená:
a/
b/
c/

Že ich činnosť musí byť vždy v súlade sústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi a inými
právnymi normami.
Že ich činnosť môže byť v súlade sústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi a inými právnymi
normami.
Že ich činnosť nemôže byť vždy v súlade sústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi a inými
právnymi normami.

3/ Princíp subsidiarity :
a/

b/

c/

Vyjadruje povinnosť bezpečnostných orgánov a služieb vykonať adekvátne opatrenia vtedy,
ak príslušné orgány a organizácie, obce alebo iné bezpečnostné orgány nereagujú na
vzniknutú situáciu
Vyjadruje možnosť bezpečnostných orgánov a služieb vykonať adekvátne opatrenia vtedy, ak
príslušné orgány a organizácie, obce alebo iné bezpečnostné orgány nereagujú na vzniknutú
situáciu
Nemožnosť bezpečnostných orgánov a služieb vykonať adekvátne opatrenia vtedy, ak
príslušné orgány a organizácie, obce alebo iné bezpečnostné orgány nereagujú na vzniknutú
situáciu
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4/ Bezpečnostný incident:
a/
b/
c/

Bezpečnostný incident je proces, ktorý sa pripravuje, vzniká, má svoj priebeh a zaniká a ktorý
má za následok vznik bezpečnostnej situácie
Bezpečnostný incident je udalosť, ktorá sa stala a ktorá má za následok zánik aktuálnej
bezpečnostnej hrozby
Bezpečnostný incident je proces, ktorý sa pripravuje, vzniká, má svoj priebeh a zaniká a ktorý
ale nemá za následok vznik bezpečnostnej situácie

5/ Bezpečnostná politika:
a/

b/

c/

Úlohou bezpečnostnej politiky je definovať hlavné ciele pri ochrane osôb, majetku, záujmov
a aktív subjektu, stanoviť spôsob, ako bezpečnosť riešiť, určiť právomoci a zodpovednosti
osôb.
Úlohou bezpečnostnej politiky je realizovať hlavné ciele pri ochrane osôb, majetku, záujmov
a aktív subjektu, nestanovuje však spôsob, ako bezpečnosť riešiť, ani neurčuje právomoci
a zodpovednosti osôb.
Úlohou bezpečnostnej politiky je definovať hlavné ciele ako ochrany osôb, majetku, záujmov
a aktív subjektu, nestanovuje však spôsob, ako bezpečnosť, riešiť, určiť právomoci
a zodpovednosti osôb.

Projektový manažment
6/ 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

7/ 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

8/ Bezpečné prostredie
a/
b/
c/

Je podmnožinou bezpečnostného prostredia
A bezpečnostné prostredie sú významovo rovnocenné pojmy
Je nadriadené bezpečnostnému prostrediu
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9/ Cieľom ochranných opatrení je:
a/
b/
c/

Dosiahnuť zostatkovú hodnotu rizika
Zníženie rizika pod akceptovateľnú hodnotu
Zistiť hodnotu redukovaného rizika

10/ Bezpečnostný systém
a/
b/
c/

Stanovuje úlohy pre bezpečnostnú politiku
Je nástrojom bezpečnostnej politiky
Musí byť nezávislý od bezpečnostnej politiky

Kybernetická bezpečnosť
11/ Kybernetická bezpečnosť je chápaná ako súhrn činností a opatrení v oblasti:
a/
b/
c/

Ochrany informácií, kybernetického priestoru a kritickej informačnej infraštruktúry
Ochrany kybernetického priestoru a kritickej informačnej infraštruktúry
Ochrany kybernetického priestoru

12/ Informačná bezpečnosť zahŕňa:
a/
b/

c/

Len ochranu a bezpečnostné opatrenia vzťahujúce sa ku komunikačným a informačným
systémom
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
Len ochranu a limitované bezpečnostné opatrenia vzťahujúce sa ku komunikačným a
informačným systémom

13/ Dokument Európskej únie (EÚ), ktorý definuje kybernetickú bezpečnosť v rámci EÚ sa
nazýva:
a/
b/
c/

Akčný plán kybernetickej bezpečnosti EÚ
Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ
Stratégia bezpečnosti kritickej informačnej infraštruktúry EÚ

14/ Za účelom efektívneho členenia nežiaducim hrozbám v doméne informačnej bezpečnosti
Slovenská republika prijala v roku 2008:
a/
b/
c/

Národnú doktrínu pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike
Národnú stratégiu pre informačnú a kybernetickú bezpečnosť v Slovenskej republike
Národnú stratégiu pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike
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15/ Ktorá inštitúcia sa v rámci Slovenskej republiky aktuálne venuje problematike
Kybernetickej bezpečnosti a príprave zákona o kybernetickej bezpečnosti:
a/
b/
c/

Ministerstvo financií SR
Národný bezpečnostný úrad SR
Slovenska informačná služba

Kvalita výroby a služieb
16/ Manažérstvo kvality podľa ISO 9000 sa orientuje na:
a/
b/
c/
d/

Produkt
Bezpečnosť práce
Personál
Vybrané procesy vo firme

17/ Kto sa musí zapájať do manažérstva kvality? (2 správne)
a/
b/
c/
d/

Pracovníci
Dodávatelia
Zákazníci
Vedenie spoločnosti

18/ Čo sa rozumie pod kvalitou podľa ISO 9000?
a/
b/
c/

Miera naplnenia požiadaviek zákazníka
Miera naplnenia požiadaviek zákazníka a legislatívy
Nie je definovaná

19/ Čo z vymenovaného patrí k procesnému prístupu?
a/
b/
c/

Dokumentácia a záznamy
Identifikácia procesov, vytvorenie mapy procesov,
Riadenie ľudských zdrojov

20/ Je možné manažérske systémy efektívne prepojiť?
a/
b/
c/

Áno, je možné ich prepájať
Nie, nie je to možné
Len niektoré z nich
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Právne aspekty bezpečnostného manažmentu
21/ Označte správnu odpoveď:
a/

b/

c/

Bezpečnostný manažment má za úlohu vytvoriť systém bezpečnosti, ktorý odpovedá
možnostiam, potrebám, prostrediu a požiadavkám maximálnej úrovne ochrany osôb, majetku
ako aj práv a oprávnených záujmov fyzických aj právnických osôb.
Bezpečnostný manažment má za úlohu vytvoriť systém bezpečnosti, ktorý odpovedá
možnostiam, potrebám, prostrediu a požiadavkám minimálnej úrovne ochrany osôb, majetku
ako aj práv a oprávnených záujmov fyzických aj právnických osôb.
Bezpečnostný manažment má za úlohu vytvoriť systém bezpečnosti, ktorý odpovedá
možnostiam, nie však potrebám, prostrediu a požiadavkám maximálnej úrovne ochrany osôb,
majetku ako aj práv a oprávnených záujmov fyzických aj právnických osôb.

22/ Označte správnu odpoveď:
a/
b/
c/

V činnosti bezpečnostného manažérstva, berúc na zreteľ všetky základné práva a slobody,
majú prioritu základné ľudské práva a slobody.
V činnosti bezpečnostného manažérstva, berúc na zreteľ všetky základné práva a slobody,
majú prioritu občianske práva a slobody.
V činnosti bezpečnostného manažérstva, berúc na zreteľ všetky základné práva a slobody,
majú prioritu politické práva a slobody.

23/ Označte správnu odpoveď:
a/
b/
c/

Právnym úkonom je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv a
povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.
Právnym úkonom je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých
právnych predpisov, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.
Právnym úkonom nie je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv
a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú.

24/ Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby:
a/
b/
c/

Musí byť písomná
Zákon nevyžaduje písomnú formu
Môže byť uzatvorená najviac na dobu jedného roka

25/ Vecné práva:
a/
b/
c/

Podstata vecných práv spočíva v priamom právnom ovládaní veci a prejavuje sa v právnom
postavení oprávneného subjektu tak, že jeho právne panstvo nad vecou je výlučné.
Podstata vecných práv spočíva v priamom právnom ovládaní veci a prejavuje sa v právnom
postavení oprávneného subjektu tak, že jeho právne panstvo nad vecou je vylúčené.
Podstata vecných práv spočíva v nepriamom právnom ovládaní veci a prejavuje sa v právnom
postavení oprávneného subjektu tak, že jeho právne panstvo nad vecou je vylúčené.
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