Tézy na prijímacie konanie do 2. stupňa vysokoškolského štúdia
v študijnom programe BEZPEČNOSTNÝ MANAŽMENT
Manažment bezpečnostných systémov

















Využitie činiteľov bezpečnosti pre ohodnotenie bezpečnosti objektu.
Logické podmienky ochrany objektu.
Obsah pojmu ochrana, pasívna a aktívna ochrana. Spôsoby realizácie.
Ochrana objektu ako činnosť, obsah činností.
Obsah hodnotenia bezpečnostného prostredia objektu, význam pre rozhodovanie o ochrane
objektu
Metódy a spôsoby identifikácie a hodnotenia ohrození objektu. Príčinný reťazec ohrozenia
objektu.
Metódy identifikácie a ohodnotenia zraniteľnosti objektu
Obsah a metódy analýzy rizík objektu.
Obsah a metódy ohodnotenia rizík objektu.
Spôsoby zaobchádzania s rizikami objektu.
Navrhovanie koncepcií ochrany a metódy výberu najlepšej koncepcie ochrany objektu.
Systém ochrany objektu, všeobecné požiadavky.
Topológia systému ochrany, vrstvy ochrany, ochrana do hĺbky.
Funkcie systému ochrany a spôsoby ich realizácie
Požiadavky na systém ochrany.
Štruktúra a obsah plánu ochrany objektu.

Literatúra:
HOFREITER, L. Manažment ochrany objektov, EDIS- vydavateľstvo ŽU v Žiline, 2016. ISBN 978-80554-1164-4

Kriminalistika








Pojem, predmet a systém kriminalistiky – definície.
Funkcie a miesto kriminalistiky v systéme vied. Vzťah kriminalistiky k ostatným vedám.
Vysvetlenie pojmu, druhov a podstaty kriminalistických stôp, kriminalistická identifikácia.
Cieľ a využitie kriminalistickej daktyloskopie, kriminalistickej trasológie, kriminalistickej biológie,
kriminalistickej odorológie a mechanoskopie. Mechanoskopické stopy a ich klasifikácia.
Druhy a obsah plánovania v jednotlivých etapách kriminalistického objasňovania.
Kriminalisticko - taktické metódy, stručné charakteristiky jednotlivých metód: obhliadka,
prehliadka, výsluch, konfrontácia, rekognícia, pátranie, rekonštrukcia.
Funkcie kriminalistickej metodiky. Kriminalistická charakteristika a jej prvky. Metodika
kriminalistického objasňovania majetkovej trestnej činnosti, násilnej trestnej činnosti a ich
zvláštnosti.

Literatúra:
ŠIMOVČEK, I. a kol.: Kriminalistika, IURA EDITION, s.r.o., Bratislava 2001, ISBN 978-80-738-0343-8
STRAUS J. a kol.: Kriminalistická technika, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň,
2005

PORADA V. a kol.: Kriminalistika, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno 2001, ISBN 80-7204194-0
DZURČANIN Š., PETRÁŠ J.: Kriminalistická taktika pre bezpečnostný manažment. Žilina 2004. ISBN
80-8070-293-4.

Technické bezpečnostné prostriedky














Štruktúra bezpečnostného systému na ochranu objektu (predtým Integrovaný bezpečnostný
systém), jeho jednotlivé súčasti.
Rozdelenie a charakteristika ochrany objektu podľa jednotlivých zón ochrany.
Mechanické zábranné prostriedky obvodovej ochrany objektu, rozdelenie a charakteristika.
Mechanické zábranné prostriedky plášťovej ochrany objektu, rozdelenie a charakteristika.
Cylindrické vložky, popíšte základné časti, princíp uzamykacieho mechanizmu, rozdelenie
cylindrických vložiek a kľúčov. Vysvetlite princíp systému generálneho a hlavného kľúča.
Mechanické zábranných prostriedkov predmetovej ochrany objektu, rozdelenie a charakteristika
Mechanické zábranné prostriedky na prenášanie a prevoz peňazí a cenností
Kamerový systém (CCTV), jeho parametre, funkcie a princíp činnosti kamier, predovšetkým
bezpečnostných.
Analógové a digitálne záznamové zariadenia, zobrazovacie jednotky a ich príslušenstvo,
možnosti využitia deličov obrazu, multiplexorov, prepínačov a krížových spojovacích polí.
Elektrický zabezpečovací systém, jeho jednotlivé komponenty.
Poplachové prenosové systémy, komponenty, princíp, požiadavky.
Princíp a základné časti elektrickej požiarnej signalizácie.
Princíp systémov kontroly vstupov s rôznym druhom autentizácie.

Literatúra:
MACH,V.: Bezpečnostné systémy - Mechanické zábranné prostriedky, Multiprint Košice, 2010, ISBN
978-80-970410-6-9
LOVEČEK, T., VEĽAS, A, ĎUROVEC, M.: Bezpečnostné systémy : poplachové systémy. Žilina :
Žilinská univerzita, 2015. 225 s. ISBN 978-80-554-1144-6

Právo všeobecné














Právny systém, právna norma (definícia, znaky, platnosť).
Formálne pramene práva (normatívne právne akty, normatívne zmluvy, právne precedensy
a právne obyčaje – (charakteristika, druhy).
Subjekty právnych vzťahov - fyzické a právnické osoby (charakteristika, spôsobilosť mať práva
a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony).
Právny úkon (charakteristika, delenie, platnosť a neplatnosť).
Vlastnícke právo (delenie veci, obsah, nadobúdanie a zánik vlastníckeho práva).
Náhrada škody (definovať škodu, rozdelenie škody, druhy zodpovednosti, náhrada).
Bezdôvodné obohatenie (charakteristika, druhy, vydanie).
Záväzky (vznik, zánik, obsah, zabezpečenie).
Subjekty pracovnoprávneho vzťahu (zamestnanec, zamestnávateľ, právna spôsobilosť
zamestnanca a zamestnávateľa).
Pracovný pomer (vznik a zánik, obsah).
Pracovná zmluva (forma a náležitosti, zmluvné strany).
Odstupné a odchodné (charakteristika a výška).
Mzda, minimálna mzda, naturálna mzda (charakteristika a výška) .













Dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti
(účastníci, základné obsahové náležitosti).
Podnikanie a podnikateľ (definovať, delenie).
Obchodné meno, sídlo a miesto podnikania, konanie v mene podnikateľa (definovať).
Obchodné spoločnosti – delenie, založenie, vznik, zrušenie a zánik, základné imanie, rezervný
fond.
Verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť (stručná charakteristika).
Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť (stručná charakteristika).
Družstvo (stručná charakteristika).
Účastníci konania v občianskom súdnom konaní (spôsobilosť, práva a povinnosti).
Podanie v občianskom súdnom konaní (forma, náležitosti).
Rozhodnutia a opravné prostriedky (vymenovať).
Dokazovanie v občianskom súdnom konaní (účel dokazovania, druhy dôkazných prostriedkov).

Literatúra:
PRUSÁK,J.: Teória práva, Právnická fakulta UK Bratislava, 2001
Ústava Slovenskej republiky – zákon č. 460/1990 Zb. – komentované znenie
Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. – komentované znenie
Občiansky súdny poriadok – zákon č. 99/1963 Zb. – komentované znenie
Zákonník práce – zákon č. 311/2001 Z.z. – komentované znenie
Obchodné právo – zákon č. 513/1990 Zb. – komentované znenie

Bezpečnostné služby













Význam zákonnej úpravy prevádzkovania služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.
Bezúhonnosť a spoľahlivosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.
Druhy a formy súkromnej bezpečnostnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.
Prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.
Špecifiká prevádzkovania strážnej služby a profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej
hotovosti cestnou dopravou
Špecifiká prevádzkovania detektívnej služby
Špecifiká prevádzkovania odbornej prípravy a poradenstva
Špecifiká prevádzkovania vlastnej ochrany
Skúška odbornej spôsobilosti a preukaz podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.
Technická služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
Akreditácia podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.
Štátny dozor a kontrola, správne delikty a priestupky na úseku súkromnej bezpečnosti
a evidencie

Literatúra:
BUREŠ O. a kol.: Privatizace bezpečnosti. Grada Publishing, a. s., 2013, ISBN: 978-80-247-4601-2
KOČAN, Š. – SELINGER, P.: Bezpečnostné služby v Slovenskej republike. Vydala Akadémia
Policajného zboru v Bratislave, 2013.
Zákon č.473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (Zákon o súkromnej bezpečnosti)

Ekonomika bezpečnostných služieb



Technika, organizácia a riadenie účtovníctva
Základy sústavy podvojného účtovníctva





Verejné financie - príjmy a výdavky
Financie podnikov - formy financovania
Finančná analýza

Literatúra:
ŠTOFKOVÁ, J. a kol. : Financie a finančné riadenie. Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2012, 280 s.
BARTOŠOVÁ, V., PALIDEROVÁ, M.: Účtovníctvo podnikateľov I. Žilina: ŽU EDIS, 2014, 432 s.
HACHEROVÁ, Ž., LÁTEČKOVÁ, A., KOČNER,M.: Základy účtovníctva. Nitra: SPU, 2010, 177 s.

