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Abstrakt ( v štátnom jazyku )
Ondrej Bátory: Vzdialená bezpečnosť pomocou informačných technológii.
[Bakalárska práca]. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Vedúci:
prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár v študijnom
programe Riadenie bezpečnostných systémov. VŠBM v Košiciach, 2020. 41 s.
Bakalárska práca sa zaoberá vzdialenou bezpečnosťou pomocou rôznych
zabezpečovacích elektronických zariadení, bezpečnostných systémov a pod., ktoré
majú zabezpečiť náš chránený záujem. Autor uvádza najpoužívanejšie prístroje, ich
popis a použitie, a niektorých aj štatistiky.
Kľúčové slová: bezpečnosť, ochrana, zabezpečovacie systémy

Abstract ( v cudzom jazyku )
Ondrej Bátory: Remote security with information technology. [Bachelor`s thesis].
The University of Security Management in Košice. Advisor: Prof. Ing. Vladimir
Sedlak, PhD. Degree of qualifications: Bachelor in the study programme Management
of Security Systems. USM in Kosice, 2020. 41 pgs.
Bachelor's thesis deals with the remote security through various security
electronic devices, security systems etc, which are designed in order to secure our
protected interests. The author presents the most common instruments, their description
and use, and some of the statistics.
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Úvod
Práca pojednáva ....
Číslovanie strán začína až za obsahom. Ak nepracujete v šablóne, číslovanie strán
oddeľte za pomoci funkcie „Sekcia“ alebo „Oddiel“ tak, že za obsahom vytvoríte novú
sekciu.
V sekcii, kde už má číslo byť, potom zručíte (v menu „Nástroje hlavičiek a piat“) aktívne
tlačítko „Prepojiť s predchádzajúcim“. Následne sa vrátite do predošlej sekcie
a číslovanie zmažete.
V nasledujúcej sekcii (v ktorej ste predtým deaktivovali tlačítko „prepojenie
s predchádzajúcim) by malo ostať číslovanie zachované v pôvodnom tvare a čísle.
Vzor využitia funkcie „sekcia“ v MS Word 2010 (slovenská jazyková verzia)

POZOR !! : Nie je prípustné oddeľovať časti práce do
viacerých dokumentov (napr. číslovaný a nečíslovaný).
Systém EZP vám umožní skontrolovať len 1 súbor,
pričom povinným identifikátorom je titulný list s menom
a číslom študijného odboru.
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