Otázky na ústnu skúšku typ P
1.

a) Aké druhy a formy súkromnej bezpečnostnej služby ustanovuje zákon o
súkromnej bezpečnosti?
(Vymenujte všetky druhy súkromnej bezpečnostnej služby a všetky formy
jednotlivých druhov súkromných bezpečnostných služieb, aspoň desať z nich
bližšie popíšte.)
b) Čo je kriminalistická identifikácia, čo sú jej objekty, aké sú jej stupne a aký je
jej význam v činnosti súkromných bezpečnostných služieb?
(Uveďte podstatu kriminalistickej identifikácie, delenie kriminalistickej
identifikácie podľa objektov, výsledky kriminalistickej identifikácie podľa stupňa
identifikácie, prečo je potrebné v praxi súkromných bezpečnostných služieb poznať
základy kriminalistickej identifikácie.)

2.

a) Aké druhy a formy bezpečnostnej praxe ustanovuje zákon o súkromnej
bezpečnosti?
(Uveďte, čo je to bezpečnostná prax a bližšie popíšte je formy.)
b) Kedy môžeme osobe obmedziť osobnú slobodu podľa Trestného poriadku?
(Uveďte kto, kedy a za akých podmienok môže obmedziť osobnú slobodu.)

3.

a) Aké podmienky musia byť splnené, aby fyzickej osobe mohla byť udelená
licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby?
(Kto je fyzická osoba, vymenujte všetky podmienky, ktoré musia byť splnené, aby
mohla byť udelená licencia na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby
fyzickej osobe, rozveďte podmienku zdravotnej spôsobilosti.)
b) Aké sankcie možno uložiť za priestupok podľa práva platného v Slovenskej
republike?
(Vymenujte všetky sankcie, kombinácie sankcií, ktoré možno alebo nemožno
súčasne uložiť, aká je výška, resp. dĺžka jednotlivých sankcií.)

4.

a) Aké podmienky musia byť splnené, aby právnickej osobe mohla byť udelená
licencia na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby?
(Kto je právnická osoba, vymenujte všetky podmienky, ktoré musia byť splnené,
aby mohla byť udelená licencia na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby
právnickej osobe, rozveďte podmienky veku a spôsobilosti na právne úkony.)
b) Čo je kriminalistická stopa, aké je ich delenie a charakteristika podľa nositeľa
informácie?
(Uveďte definíciu stopy z kriminalistického hľadiska, jej význam v činnosti
súkromných bezpečnostných služieb, ich základné delenie a charakteristika skupín
stôp základného delenia.)
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5.

a) Kedy nie je osoba bezúhonná podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?
(Kto a za akých podmienok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nepovažuje
za bezúhonného, uveďte všetky prípady, kedy sa podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti vyžaduje, aby osoba bola bezúhonná.)
b) Čo je trasológia, aké sú objekty jej skúmania, aké trasologické stopy poznáte a
aký je význam poznania základov trasológie v praktickej činnosti súkromných
bezpečnostných služieb?
(Uveďte podstatu trasológie, vznik trasologických stôp a ich delenie, prečo je
potrebné v praxi súkromných bezpečnostných služieb poznať základy trasológie.)

6.

a) Kedy nie je osoba spoľahlivá podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?
(Kto a za akých podmienok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nepovažuje
za spoľahlivého, uveďte všetky prípady, kedy sa podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti vyžaduje, aby osoba bola spoľahlivá).
b) V čom spočíva súčinnosť a spolupráca orgánov činných v trestnom konaní a
fyzických osôb a právnických osôb?
(Uveďte, čo sú orgány činné v trestnom konaní, čo je trestné konanie, kto je
policajt, uveďte príklady súčinnosti a spolupráce a povinnosti pri súčinnosti, ako sa
pri súčinnosti nakladá s údajmi, ktoré sú predmetom rôznych druhov tajomstva.)

7.

a) Kto, kedy a ako podľa zákona o súkromnej bezpečnosti preukazuje
bezúhonnosť?
(Kedy, ako a od koho vyžaduje preukázanie bezúhonnosti prevádzkovateľ
súkromnej bezpečnostnej služby, kedy a ako preukazuje bezúhonnosť
prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby a zamestnanec súkromnej
bezpečnostnej služby.)
b) Koho konanie nemožno prejednať ako priestupok, aj keď má znaky
priestupku a koho konanie, ktoré má znaky priestupku, sa prejedná podľa
osobitných predpisov, aj keď tieto osoby napĺňajú znaky zodpovednosti za
priestupok?
(Uveďte, kto je zodpovedný za priestupok, jednotlivé kategórie osôb, ktorých
konanie nemožno prejednať ako priestupok a jednotlivé kategórie osôb, ktorých
konanie, ktoré má znaky priestupku, sa prejedná podľa osobitných predpisov.)

8.

a) Kto, kedy a ako podľa zákona o súkromnej bezpečnosti preukazuje
spoľahlivosť?
(Kedy a ako vyžaduje preukázanie spoľahlivosti prevádzkovateľ súkromnej
bezpečnostnej služby, kedy a ako preukazuje spoľahlivosť prevádzkovateľ
súkromnej bezpečnostnej služby a zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby.)
b) Čo je kriminalistická odorológia, aké sú objekty jej skúmania a aký je význam

poznania základov kriminalistickej odorológie v praktickej činnosti súkromných
bezpečnostných služieb?
(Uveďte čím sa zaoberá kriminalistická odorológia, aké sú odorologické stopy, prečo je
potrebné v praxi súkromných bezpečnostných služieb poznať základy kriminalistickej
odorológie.)
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9.

a) Čo sa rozumie odbornou spôsobilosťou podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti?
(Aké zložky obsahuje odborná spôsobilosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti,
kedy a aká odborná spôsobilosť sa vyžaduje podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti.)
b) Aké sankcie možno uložiť za priestupok podľa práva platného v Slovenskej
republike?
(Vymenujte všetky sankcie, kombinácie sankcií, ktoré možno alebo nemožno
súčasne uložiť, aká je výška, resp. dĺžka jednotlivých sankcií.)

10. a) Aká osoba spĺňa požiadavky ustanoveného vzdelania na prevádzkovanie
súkromnej bezpečnostnej služby a na vykonávanie fyzickej ochrany, pátrania
a odbornej prípravy a poradenstva?
(Aké vzdelanie sa vyžaduje na prevádzkovanie jednotlivých druhov súkromnej
bezpečnostnej služby a vykonávania jednotlivých druhov súkromnej bezpečnostnej
služby.)
b) Čo je kriminalistická biológia, aké sú objekty jej skúmania, aké biologické
stopy poznáte a aký je význam poznania základov biológie v praktickej
činnosti súkromných bezpečnostných služieb?
(Uveďte podstatu kriminalistickej biológie, aké sú biologické stopy, prečo je
potrebné v praxi súkromných bezpečnostných služieb poznať základy
kriminalistickej biológie.)
11. a) Kto, kedy, za akých podmienok môže vykonať kvalifikačnú skúšku?
(Aké vzdelanie sa nahrádza úspešným vykonaním kvalifikačnej skúšky, komu sa
podáva žiadosť o vykonanie kvalifikačnej skúšky, aké náležitosti má mať žiadosť,
ako a pred kým sa robí kvalifikačná skúška?)
b) Aké ochranné opatrenia možno uložiť v konaní o priestupkoch podľa
priestupkového práva platného v Slovenskej republike?
(Vymenujte všetky ochranné opatrenia, kombinácie sankcií a ochranných opatrení,
ktoré možno alebo nemožno súčasne uložiť, aká je dĺžka jednotlivých ochranných
opatrení.)
12. a) Kto, kedy, za akých podmienok môže vykonať skúšku odbornej spôsobilosti?
(Aký význam má skúška odbornej spôsobilosti, komu, kto podáva žiadosť o
vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, čo obsahuje žiadosť, ako a pred kým sa
robí skúška odbornej spôsobilosti? Kto nemusí vykonať skúšku resp. absolvovať
odbornú prípravu?)
b) Čo je kriminalistická pyrotechnika, aké sú objekty jej skúmania a aký je
význam poznania základov kriminalistickej pyrotechnicky v praktickej
činnosti súkromných bezpečnostných služieb?
(Uveďte podstatu kriminalistickej pyrotechnicky, aké sú pyrotechnické stopy, prečo
je potrebné v praxi súkromných bezpečnostných služieb poznať základy
kriminalistickej pyrotechniky.)
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13. a) Kedy, kto a za akých podmienok vydá preukaz odbornej spôsobilosti podľa
zákona o súkromnej bezpečnosti?
(Kto vydá preukaz odbornej spôsobilosti po úspešnom absolvovaní skúšky odbornej
spôsobilosti, kedy a kto vydá preukaz bez absolvovania skúšky odbornej
spôsobilosti.)
b) Kedy môžeme osobe obmedziť osobnú slobodu podľa Trestného poriadku?
(Uveďte kto, kedy a za akých podmienok môže obmedziť osobnú slobodu.)
14. a) Aké sú náležitosti žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie súkromnej
bezpečnostnej služby?
(Náležitosti žiadosti o udelenie licencie fyzickej osobe, náležitosti žiadosti o
udelenie licencie právnickej osobe, náležitosti žiadosti o udelenie licencie na vlastnú
ochranu.)
b) Čo je trestný čin ?
(Uveďte, čo je trestný čin, aké sú druhy trestných činov, konkretizujte jednotlivé
druhy trestných činov.)
15. a) Kedy, kto, ako a za akých podmienok je oprávnený
pozastaviť
prevádzkovanie bezpečnostnej služby?
(Kto rozhoduje o pozastavení prevádzkovania bezpečnostnej služby, uveďte všetky
dôvody pozastavenia prevádzkovania súkromnej bezpečnostnej služby, vysvetlite
aspoň 5 z nich, v ktorom prípade je obmedzené pozastavenie prevádzkovania
súkromnej bezpečnostnej služby.)
b) Čo je mechanoskopia, čo sú objekty jej skúmania, aké mechanoskopické stopy
poznáte a aký je význam poznania základov mechanoskopie v praktickej
činnosti súkromných bezpečnostných služieb?
(Uveďte podstatu mechanoskopie, vznik mechanoskopických stôp a ich klasifikácia,
prečo je potrebné v praxi súkromných bezpečnostných služieb poznať základy
mechanoskopie.)
16. a) Kedy, kto, ako a za akých podmienok je oprávnený odňať licenciu na
prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby?
(Kto rozhoduje o odňatí licencie na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej
služby, uveďte všetky dôvody odňatia licencie, vysvetlite aspoň 5 z nich, v ktorom
prípade je obmedzené odňatie licencie na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej
služby.)
b) Za akých podmienok môže osoba poverená výkonom fyzickej ochrany
obmedziť osobnú slobodu pri spáchaní priestupku?
(Uveďte všetky podmienky, za akých môže byť obmedzená osobná sloboda.)
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17. a) Aké obmedzenia platia pre udelenie licencie na prevádzkovanie súkromnej
bezpečnostnej služby v súvislosti s odňatím licencie na prevádzkovanie
súkromnej bezpečnostnej služby?
(Uveďte a vysvetlite aké platia obmedzenia na udelenie novej licencie na
prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby po odňatí licencie na
prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby.)
b) Kto, akým spôsobom sa dopustí trestného činu krádeže ?
(Kto môže byť páchateľom tohto trestného činu, akým konaním sa môže dopustiť
tohto trestného činu, aké sa vyžaduje zavinenie, aký sa vyžaduje následok konania,
aké sú kvalifikované formy tohto trestného činu.)
18. a) Aké evidencie je povinný viesť prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej
služby?
(Uveďte jednotlivé evidencie, ich obsah, kde sa vedú, kto a kedy môže v nich robiť
záznamy.)
b) Čo je kriminalistická balistika, aké sú objekty jej skúmania, aký je význam
poznania základov kriminalistickej balistiky v praktickej činnosti súkromných
bezpečnostných služieb?
(Uveďte podstatu kriminalistickej balistiky, aké sú balistické stopy, prečo je
potrebné v praxi súkromných bezpečnostných služieb poznať základy
kriminalistickej balistiky.)
19. a) Aké sú povinnosti prevádzkovateľa súkromnej bezpečnostnej služby v
súvislosti so správou o činnosti súkromnej bezpečnostnej služby?
(Uveďte, kto, kedy a komu je povinný predložiť správu o činnosti súkromnej
bezpečnostnej služby, aké sú jej náležitosti a obsah.)
b) Aké sankcie možno uložiť za priestupok podľa práva platného v Slovenskej
republike?
(Vymenujte všetky sankcie, kombinácie sankcií, ktoré možno alebo nemožno
súčasne uložiť, aká je výška, resp. dĺžka jednotlivých sankcií.)
20. a) Aké osoby môže zamestnávať prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej
služby?
(Uveďte všetky podmienky, ktoré musí osoba spĺňať, aby mohla byť zamestnaná v
súkromnej bezpečnostnej službe a vykonávať jednotlivé druhy činnosti a aspoň päť
z nich vysvetlite.)
b) Kedy sa na osobu hľadí, ako by nebola odsúdená?
(Vymenujte všetky prípady, kedy sa na osobu hľadí, ako by nebola odsúdená a
aspoň desať prípadov bližšie vysvetlite.)
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21. a) Aké majú oprávnenia podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
poverené výkonom fyzickej ochrany?
(Vymenujte všetky oprávnenia a aspoň päť z nich vysvetlite.)

osoby

b) Čo je ohliadka miesta činu z kriminalistického hľadiska, aký je jej význam a
druhy?
(Uveďte, čo je ohliadka miesta činu, čo umožňuje ohliadka miesta činu stanoviť, kto
ju vykonáva, druhy ohliadky, prečo je potrebné poznať základy ohliadky pre prax
súkromných bezpečnostných služieb.)
22. a) Aké sú obmedzenia pri prevádzkovaní súkromnej bezpečnostnej služby?
(Vymenujte všetky obmedzenia prevádzkovateľa súkromnej bezpečnostnej služby
pri prevádzkovaní súkromnej bezpečnostnej služby a osoby poverenej výkonom
fyzickej ochrany, pátrania alebo odbornej prípravy a poradenstva podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti a aspoň päť z nich vysvetlite.)
b) Kto, akým spôsobom sa dopustí trestného činu krádeže ?
(Kto môže byť páchateľom tohto trestného činu, akým konaním sa môže dopustiť
tohto trestného činu, aké sa vyžaduje zavinenie, aký sa vyžaduje následok konania,
aké sú kvalifikované formy tohto trestného činu.)
23. a) Aké sú povinnosti prevádzkovateľa súkromnej bezpečnostnej služby
a jeho zamestnancov v súvislosti s vykonaním zásahu?
(Vymenujte všetky povinnosti prevádzkovateľa súkromnej bezpečnostnej služby v
súvislosti s vykonaním zásahu a povinnosti a osoby poverenej výkonom fyzickej
ochrany, pátrania alebo odbornej prípravy a poradenstva v súvislosti so zásahom
podľa zákona o súkromnej bezpečnosti a aspoň päť z nich vysvetlite.)
b) Kedy sa na osobu hľadí, ako by nebola odsúdená?
(Vymenujte všetky prípady, kedy sa na osobu hľadí, ako by nebola odsúdená a
aspoň desať prípadov bližšie vysvetlite.)
24. a) Aké sú osobitosti pri ochrane objektov osobitnej dôležitosti podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti?
(Čo sú objekty osobitnej dôležitosti, vymenujte a vysvetlite všetky osobitné
povinnosti prevádzkovateľa súkromnej bezpečnostnej služby pri ochrane týchto
objektov a vymenujte ostatné osobitné podmienky ochrany objektov osobitnej
dôležitosti.)
b) Kedy môžeme osobe obmedziť osobnú slobodu podľa Trestného poriadku?
(Uveďte kto, kedy a za akých podmienok môže obmedziť osobnú slobodu.)
25. a) Aké sú osobitosti pri prevádzkovaní strážnej služby?
(Vymenujte povinnosti prevádzkovateľa strážnej služby a obmedzenia pri
prevádzkovaní strážnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.)
b) Aké okolnosti podľa platného Trestného zákona vylučujú protiprávnosť činu?
(Uveďte jednotlivé okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu a 4 z nich rozveďte.)
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26. a) Aké sú osobitosti pri prevádzkovaní detektívnej služby?
(Vymenujte povinnosti prevádzkovateľa detektívnej služby a obmedzenia pri
prevádzkovaní detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.)
b) Aké sú rozdiely medzi priestupkom a trestným činom?
(Uveďte zásadné rozdiely medzi trestným činom a priestupkom.)
27. a) Aké sú podmienky používania identifikačných preukazov, rovnošiat a
osobitných označení podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?
(Uveďte, kto, komu a kedy podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je povinný vydať
identifikačný preukaz, aké sú náležitosti tohto preukazu, kedy, kto a aké rovnošaty,
hodnostné označenie a iné osobitné označenia môže alebo nesmie používať podľa
zákona o súkromnej bezpečnosti.)
b) Čo je trestný čin ?
(Uveďte, čo je trestný čin, aké sú druhy trestných činov, konkretizujte jednotlivé
druhy trestných činov.)
28. a) Aké sú osobitosti pri povoľovaní prevádzkovania a pri prevádzkovaní vlastnej
ochrany?
(Uveďte, komu možno udeliť licenciu na prevádzkovanie vlastnej ochrany, aké sú
náležitosti žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany, aké sú
dôvody na pozastavenie prevádzkovania vlastnej ochrany a aké sú dôvody odňatia
licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany.)
b) Aké sú rozdiely medzi priestupkom a trestným činom?
(Uveďte zásadné rozdiely medzi trestným činom a priestupkom.)
29. a) Aké sú podmienky udelenia akreditácie na vykonávanie odbornej prípravy a
povinnosti pri vykonávaní odbornej prípravy v rámci akreditácie?
(Uveďte, komu možno udeliť akreditáciu, aké sú náležitosti žiadosti o udelenie
akreditácie, aké sú dôvody na pozastavenie vykonávania odbornej prípravy a
odňatia akreditácie a povinnosti akreditovanej osoby v súvislosti s vykonávaním
odbornej prípravy.)
b) Za akých podmienok môže osoba poverená výkonom fyzickej ochrany
obmedziť osobnú slobodu pri spáchaní priestupku?
(Uveďte všetky podmienky, za akých môže byť obmedzená osobná sloboda .)
30. a) Aké sú formy kontrolnej činnosti a oprávnenia pri kontrolnej činnosti podľa
zákona o súkromnej bezpečnosti?
(Kto môže vykonávať štátny dozor, kto môže vykonávať kontrolu a kto môže
vykonávať kontrolu činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, aké sú
spoločné oprávnenia pri týchto druhoch kontrolnej činnosti.)
b) Čo je pátranie z kriminalistického hľadiska, aké druhy pátrania poznáte, aké
sú základné identifikačné údaje v procese pátrania?
(Uveďte, čo je predmetom pátrania, jednotlivé druhy podľa toho, po čom sa pátra,
podľa územného rozsahu pátrania, podľa spôsobu realizácie pátrania, význam
poznania kriminalistického pátrania pre prax súkromných bezpečnostných služieb.)
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31. a) Aký je postup kontrolóra a aké sú jeho oprávnenia a povinnosti podľa zákona
o súkromnej bezpečnosti?
(Uveďte, kto je kontrolór podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, čo je povinný
urobiť pred začatím činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, vymenujte
všetky oprávnenia a povinnosti kontrolóra ustanovené v zákone o súkromnej
bezpečnosti a vysvetlite aspoň dve oprávnenia a päť povinností.)
b) Čo je rekognícia z kriminalistického hľadiska, aké sú objekty rekognície a
význam poznania jej základov v praktickej činnosti súkromných
bezpečnostných služieb?
(Uveďte, čo je predmetom rekognície, aké sú jej objekty, kto ju vykonáva, stručný
opis priebehu rekognície, aký je význam poznania jej základov pre prax
súkromných bezpečnostných služieb.)
32. a) Aké sú oprávnenia a povinnosti kontrolovaného subjektu podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti?
(Vymenujte a vysvetlite všetky oprávnenia a povinnosti kontrolovaného subjektu
podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.)
b) V čom spočíva portrétna identifikácia, aké sú objekty portrétnej identifikácie a
aké okolnosti pozitívne, či negatívne ovplyvňujú výsledky portrétnej
identifikácie?
(Na čo sa využíva portrétna identifikácia, kto ju využíva, aký má význam poznania
základov portrétnej identifikácie v činnosti súkromných bezpečnostných služieb.)
33. a) Čo je správny delikt na úseku súkromnej bezpečnosti, aké sankcie a opatrenia
možno zaň uložiť?
(Uveďte, čo je správny delikt podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, aké sankcie a
opatrenia, za akých podmienok možno zaň uložiť, kto prejednáva správne delikty.)
b) V čom spočíva súčinnosť prevádzkovateľa súkromnej bezpečnostnej služby a
Policajným zborom?
(Popíšte súčinnostné vzťahy medzi jednotlivými subjektami.)
34. a) Čo je priestupok na úseku súkromnej bezpečnosti, aké sankcie a opatrenia
možno zaň uložiť?
(Uveďte, čo je priestupok podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, aké sankcie a
opatrenia, za akých podmienok, možno zaň uložiť, kto prejednáva správne delikty.)
b) Čo je to nutná obrana, krajná núdza a oprávnené použitie zbrane?
(Vysvetlite otázku aj na praktických príkladoch.)

Otázky na ústnu skúšku typ P
35. a) O akých zásahoch je potrebné podľa zákona o súkromnej bezpečnosti viesť
evidenciu zásahov, o akom zásahu je potrebné spracovať záznam a aké zásahy
je potrebné hlásiť útvaru Policajného zboru?
(Vymenujte zásahy, ktoré sa vedú v evidencii zásahov, vysvetlite zásahy, o ktorých
zasahujúca osoba je povinná spracovať záznam o zásahu, aké má mať náležitosti
tento záznam, vykonanie akých zásahov je potrebné hlásiť útvaru Policajného
zboru).
b) Čo je kriminalistická daktyloskopia, na akých zákonitostiach je založená, aké
daktyloskopické stopy poznáme a aký je význam poznania základov
daktyloskopie v praktickej činnosti súkromných bezpečnostných služieb?
(Uveďte podstatu kriminalistickej daktyloskopie, vedecké základy kriminalistickej
daktyloskopie, delenie daktyloskopických stôp, prečo je potrebné v praxi
súkromných bezpečnostných služieb poznať základy daktyloskopie.)

