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DIPLOMATICKÝ PROTOKOL A SPOLOČENSKÁ ETIKETA  

Otázky na ústnu skúšku  
ak. r. 2016/2017  

 

 

1. Historické aspekty a význam spoločenskej etikety  

2. Postavenie osôb v spoločnosti  

3. Spoločenské prednosti v každodennom styku   

4. Predstavovanie a zoznamovanie osôb  

5. Podávanie rúk 

6. Oslovovanie, tykanie, vykanie  

7. Úradná korešpondencia  

8. Etiketa obliekania a vystupovania na pracovnom pohovore  

9. Ústna prezentácia a komunikácia na pracovnom pohovore   

10. Etiketa na pracovisku 

11. Etiketa na vysokoškolskej pôde, vhodné a nevhodné spôsoby 

12. Etiketa na oslavách, blahoželania  

13. Obdarúvanie a prijímanie darov  

14. Posledná rozlúčka, kondolencie  

15. Nekrológ  

16. Nevhodné spôsoby úradnej korešpondencie  

17. Nevhodné spôsoby zoznamovania, predstavovania a oslovovania  

18. Nevhodné spôsoby na pracovisku  

19. Pojem „diplomatický protokol“, historický vývoj, pramene a význam   

20. Základné pravidlá diplomacie   

21. Osoba diplomata – postavenie, diplomatické hodnosti a oslovovanie  

22. Vedúci diplomatickej misie – zaradenie do tried a proces akreditácie  

23. Diplomatický zbor a diplomatická listina  

24. Protokolárne poradie diplomatov  

25. Pravidlá protokolu v SR – všeobecné zásady podľa Uznesenia vlády č. 553/2007 a 

protokolárne poradie štátnych a diplomatických predstaviteľov v SR  

26. Oficiálne a pracovné návštevy  

27. Ceremoniál pri príchode, odchode veľvyslancov a pri odovzdávaní poverovacích listín  

v SR  

28. Používanie štátnej vlajky a štátnej hymny  

29. Ceremoniál kladenia vencov  

30. Oslavy štátnych sviatkov  

31. Diplomatické písomnosti – poverovacie listiny, kabinetný list, konzulský patent  

32. Diplomatická korešpondencia – druhy nót, memorandum a aide-mémoire    

33. Druhy spoločenských podnikov v diplomatickej praxi (raňajky, obed, večera, koktejl, 

čaša vína, recepcia,..)  
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34. Pozvánky a vizitky  

35. Zasadací poriadok a stolovanie  

36. Oblečenie muža – základné zásady a druhy odevov    

37. Oblečenie ženy – základné zásady a druhy odevov   
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