
Okruhy prednášok a otázok na skúšku z výberového predmetu 

Základy bezpečnostného práva 

 

 
1. História a počiatky vzniku spravodajských služieb a bezpečnosti štátov vo svete. 
2. Terminológia a pojmy bezpečnostné právo, bezpečnosť, bezpečnostné zložky a 

spravodajské služby, cyber-defense, ich ústavnoprávna úprava postavenia v SR, 

členenie a zásady ich činnosti a fungovania. 
3. Ministerstvo vnútra, policajný zbor a ostatné zložky polície - ich členenie, úlohy a 

kompetencie na úseku zabezpečovania bezpečnosti v SR, hlavne dopravnej 

bezpečnosti  a ochrany hraníc SR.  
4. Slovenská informačná služba a - jej právna úprava, organizácia, úlohy a kompetencie.  
5. Vojenské spravodajstvo – jeho právna úprava, organizácia, úlohy a kompetencie.  
6. Ochrana ústavných činiteľov a ochrana diplomatov v SR.  
7. Kontrola spravodajských služieb, NBÚ a polície v SR.  
8. Spravodajská činnosť – jej výkon, využitie informačno-technických a iných 

prostriedkov, spravodajské zdroje a informácie, ako aj ich zákonné podmienky.  
9. Agent a jeho úlohy, krytie, zber spravodajských informácií a Národné bezpečnostné 

analytické centrum (NBAC)  
10. Cyber-defense, digitálna stopa, zákonné podmienky na použitie ITP, ochrana 

osobných údajov a pôsobnosť NBÚ na tomto úseku.  
11. Polícia a spravodajské služby vo vzťahu k počítačovej kriminalite a k terorizmu.  
12. Spravodajské služby, bezpečnostné zložky a polícia v medzinárodnom kontexte, 

medzinárodná spolupráca v oblasti polície a spravodajských služieb. 
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Vybrané základné právne predpisy: 

Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno – 

technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred 

odpočúvaním)  

Zákon č. 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok – piata hlava  

Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v aktuálnom znení  

Zákon č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v aktuálnom znení  

Zákon č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v aktuálnom znení 

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v aktuálnom znení 

Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v aktuálnom znení 


