
Otestujte svoje znalosti v oblasti súkromnej bezpečnosti

Čo je to súkromná bezpečnosť? Na základe čoho možno prevádzkovať bezpečnostnú službu? Ktorý
základný predpis problematiku upravuje? Svoje znalosti o súkromnej bezpečnosti si môžete preveriť
v nasledovnom teste.
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Základný právny predpis rozoberajúci služby v
oblasti súkromnej bezpečnosti v súčasnosti
predstavuje zákon:

a. č. 473/2005 Z. z.
b. č. 379/1997 Z. z.
c. č. 190/2003 Z. z.

 
V zmysle súčasnej legislatívy sa súkromná
bezpečnosť prevádzkuje ako:

a. strážna služba a detektívna služba, ak sa vykonávajú ako podnikanie
b. súkromná bezpečnostná služba a technická služba na ochranu majetku a osoby
c. pátranie po osobách, ochrana majetku a technická služba na ochranu majetku a osoby

 

Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich
častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta predstavuje:

a. formu strážnej služby
b. formu technickej služby
c. projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo

poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby
v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

 

Verejne prístupným miestom sa v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie:

a. každé miesto, ktoré nie je vo vlastníctve súkromnej osoby
b. každé miesto, ktoré umožňuje prístup verejnosti bez prekonania bezpečnostnej prekážky
c. každé miesto, kde vstup osobám nie je zakázaný

 

Správne odpovede a ďalšie otázky nájdete v celom znení testu:
Otestujte svoje znalosti v oblasti súkromnej bezpečnosti
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Súvisiace odborné články
Zákaz vstupu so zbraňou s dôrazom na práva a povinnosti držiteľa zbrojného preukazu
ÚVOD do problematiky súkromnej bezpečnosti
Zabezpečovacie a poplachové systémy v kontexte ochrany osobných údajov
Práva a povinnosti strážnej služby v kontexte objektovej bezpečnosti
Činnosť súkromných detektívov v prostredí komerčných firiem
Trestné činy v oblasti bezpečnostného manažmentu
Právomoci pracovníkov SBS v kolízii s výkonom právomocí príslušníkov Policajného zboru
Zmluva o poskytovaní strážnej služby – problematika viacerých subjektov v jednom objekte
Preverovanie obchodných partnerov detektívnou službou
Problematika prepravy hotovosti a cenín súkromnou bezpečnostnou službou v porovnaní s prepravou
internými zamestnancami zamestnávateľa
Pravidlá pre vstup osôb, vjazd vozidiel, prenos tovaru cez bránu
Štátny dozor a kontrola v oblasti súkromnej bezpečnosti
Priestupky a správne delikty na úseku súkromnej bezpečnosti
Ochrana a zabezpečenie objektu a poistné zmluvy
Plnenie povinnosti pracovníka strážnej služby v kontexte Zákonníka práce
Evidenčné povinnosti prevádzkovateľa súkromnej bezpečnostnej služby
Pripojenie objektu na Pult centrálnej ochrany – pohľad z praxe
Výkon vlastníckeho práva v protiklade k výkonu fyzickej ochrany objektu
Zbrane a strelivo v kontexte súkromnej bezpečnosti
Ochrana majetku a osoby pri preprave
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Súvisiace vzory
Bezpečnostný manuál objektu – vzor

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
473/2005 Z. z. Zákon o súkromnej bezpečnosti
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