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Vec: Ponuka publikácií pre súkromné bezpečnostné služby
Firma EPOS, ktorá je čo do počtu titulov najväčším súkromným vydavateľstvom ekonomicko-právnej a odbornej literatúry v SR, práve vydala príručku
pre súkromné bezpečnostné služby obsahujúcu riešené otázky ku skúškam odbornej spôsobilosti. Zároveň ponúkame súbor publikácií, ktoré môžu
byť použité nielen ako študijný materiál, ale aj v praxi pri výkone povolania pracovníka SBS.
I. Mgr. Ondrej Príbojský, JUDr. Marek Čižmár: ODBORNÚ SPÔSOBILOSŤ ČLENA SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY
(formát A5, tvrdá väzba, 492 strán, 18,90 €)
Podstatnú časť publikácie „Odborná spôsobilosť člena súkromnej bezpečnostnej
služby“ tvorí komplexný súbor testových otázok pre písomnú časť skúšky (so správnymi
odpoveďami) a súbor otázok na ústnu skúšku (so stručným, výstižne spracovaným riešením
každej otázky) typu S i typu P. Môže byť neoceniteľnou pomôckou už na kurzoch odbornej
spôsobilosti, ktoré musí absolvovať každý uchádzač, ale najmä pri príprave bezprostredne
pred skúškou a napokon aj pri výkone tohto zodpovedného a náročného povolania.
Príručka, ktorá obsahuje aj komentovaný zákon o súkromných bezpečnostných službách
s vykonávacími vyhláškami, má vzhľadom na autorov, ktorí sú vedúcimi pracovníkmi Úradu
súkromných bezpečnostných služieb Ministerstva vnútra SR, charakter polooficiálneho
výkladu celej problematiky.
• Vyhláška č. 33/2006 Z.z. o podrobnostiach
republiky a právna úprava základných ľudposudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb
ských práv a slobôd
na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej • Testové otázky typ S a P – správne právo
bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými • Testové otázky typ S a P – priestupkové právo
službami
• Testové otázky typ S a P – trestné právo
• Testové otázky typ S a P – Policajný zbor
Špičkové samonabíjacie pištole originálnej
3. ČASŤ: OTÁZKY NA SKÚŠKU ODBORNEJ
konštrukcie, chránené medzinárodnými
• Testové otázky typ S a P – obecná polícia
patentmi, vyvinuté a vyrábané na Slovensku
SPÔSOBILOSTI: ÚSTNA ČASŤ
• Testové otázky typ S a P – Vojenská polícia
GRAND POWER s.r.o., Poľovnícka 29
•
Otázky
na
skúšku
odbornej
spôsobilosti
–
974 01 Banská Bystrica – Šalková
• Testové otázky typ S a P – poskytovanie prvej
Mobil:+421 (911) 304828
ústna časť typ S
Telefón: +421 (48) 4148753
pomoci
- Právne predpisy z oblasti súkromnej bezEmail: sale@grandpower.eu
• Testové otázky typ S a P – požiarna ochrana
pečnosti
www.grandpower.eu
- Trestné právo
• Testové otázky typ S a P – kriminalistika
OBSAH:
- Priestupkové právo
• Testové otázky typ P – obchodné právo
- Kriminalistika
1. ČASŤ: ZÁKON O SÚKROMNEJ BEZPEČ• Testové otázky typ P – občianske právo
• Otázky na skúšku odbornej spôsobilosti – • Testové otázky typ P – pracovné právo
NOSTI S KOMENTÁROM
ústna časť typ P
2. ČASŤ: VYKONÁVACIE VYHLÁŠKY S KO4. ČASŤ: OTÁZKY NA SKÚŠKU ODBORNEJ 5. ČASŤ: OTÁZKY NA KVALIFIKAČNÚ SKÚMENTÁROM
ŠKU
• Vyhláška č. 634/2005 Z.z. ktorou sa vy- SPÔSOBILOSTI: PÍSOMNÁ ČASŤ
konávajú niektoré ustanovenia zákona č. • Testové otázky typ S – súkromná bezpečnosť • Otázky na kvalifikačnú skúšku podľa § 18 zákona o súkromnej bezpečnosti
473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblas- • Testové otázky typ P – súkromná bezpečnosť
ti súkromnej bezpečnosti.
• Testové otázky typ S a P – Ústava Slovenskej • Zoznam študijnej literatúry

II. JOZEF MAJOROŠ: SKÚŠKA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA O VYDANIE ZBROJNÉHO PREUKAZU
(formát A5, tvrdá väzba, 384 strán, 16,50 €)
Táto publikácia bola spracovaná s cieľom
vytvoriť ucelenú a aktuálnu pomôcku určenú na prípravu žiadateľa o zbrojný preukaz
na vykonanie skúšky pred komisiou policajného útvaru. Ide o tretie prepracované vydanie úspešnej príručky, ktorá zohľadňuje zmeny v právnej úprave strelných zbraní
a novelizácie súvisiacich predpisov.
Najdôležitejšou časťou tejto pomôcky je síce
aktualizované znenie zákona č. 190/2003
Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov so stručným komentárom k jednotlivých ustanoveniam. Žiadateľov o zbrojný preukaz však zaujme najmä znenie skúšobných otázok, ktoré sú používané pri skúškach odbornej spôsobilosti,
a predovšetkým správne odpovede na jednotlivé otázky.
Budúci držitelia zbrojných preukazov musia ovládať aj ďalšie vykonávacie a súvisiace všeobecne záväzné predpisy, či už ide

o vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 555/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o strelných zbraniach a strelive, alebo Trestný zákon, Trestný poriadok, Občiansky zákonník,
Občiansky súdny poriadok, zákon o priestupkoch, zákon o Policajnom zbore a ďalšie, preto sú výňatky z príslušných ustanovení tiež súčasťou tejto publikácie.
Záujemca o strelnú zbraň získa po zakúpení
príručky „Skúška odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu“ vyčerpávajúci študijný materiál, ktorý ho dokonale pripraví na vykonanie skúšky.
OBSAH:
I.časť: Zákon o strelných zbraniach a strelive
s komentárom a vykonávacie vyhlášky
II. časť: Súbor otázok a odpovedí na skúšku
odbornej spôsobilosti
III. časť: Súvisiace predpisy

III. ŠTUDIJNÝ MATERIÁL: NOVELIZOVANÉ ZÁKONY V ÚPLNOM ZNENÍ
V rámci edície „Novelizované zákony“, vydávame úplné znenia novelizovaných zákonov s komentárom vo forme dôvodovej správy
k poslednej novele. Pre porovnanie je v rámiku za každým novelizovaným ustanovením jeho pôvodné znenie.

IV. ŠTUDIJNÝ MATERIÁL – VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE
Aktuálne znenia zákonov potrebných pre prípravu i činnosť pracovníkov SBS ponúkame aj v praktickom vreckovom formáte.

V. ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
Záväzne si objednávam vo firme Ing. Miroslav Mračko, EPOS, Pečnianska 6, 851 01 Bratislava, živ. reg. 105-7706, tel./fax: 02/62410802, 02/62412349; 044/4321016,
4326112, 43210570; e-mail: epos@epos.sk, mackova.epos@stonline.sk
I. Publikácie (cena s DPH)
• Mgr. Ondrej Príbojský, JUDr. Marek Čižmár: ODBORNÁ
SPÔSOBILOSŤ ČLENA SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY
18,90 €..............ks
• Jozef Majoroš: SKÚŠKA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA
O VYDANIE ZBROJNÉHO PREUKAZU
16,50 €..............ks
II. Novelizované zákony (cena s DPH)
• NOVELIZOVANÝ ZÁKONNÍK PRÁCE (č. 7/2010)
2,35 €..............ks
• NOVELIZOVANÝ NOVELIZOVANÝ OBCHODNÝ ZÁKONNÍK (č. 45/2009) 1,60 €..............ks
• NOVELIZOVANÝ ZÁKON O PRIESTUPKOCH (č. 9/2009)
1,25 €..............ks
• NOVELIZOVANÝ OBČIANSKY SÚDNY PORIADOK (č. 49/2009)
3,10 €..............ks
• NOVELIZOVANÁ ÚSTAVA (č. 13/2010)
1,30 €..............ks
• NOVELIZOVANÝ ZÁKON O STRELNÝCH ZBRANIACH
A STRELIVE (č. 15/2010)
1,95 €..............ks
• NOVELIZOVANÝ OBČIANSKY ZÁKONNÍK (č. 28/2010)
3,10 €..............ks

•
•
•
•
•

NOVELIZOVANÝ TRESTNÝ PORIADOK (č. 32/2010)
4,25 €..............ks
NOVELIZOVANÝ TRESTNÝ ZÁKON (č. 33/2010)
3,15 €..............ks
NOVELIZOVANÝ ZÁKON O REGISTRI TRESTOV (č. 34/2010)
1,30 €..............ks
NOVELIZOVANÝ ZÁKON O PROKURATÚRE (č. 35/2010)
1,30 €..............ks
NOVELIZOVANÝ ZÁKON O POLICAJNOM ZBORE, O ŠTÁTNEJ SLUŽBE POLICAJTOV
A O SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ POLICAJTOV A VOJAKOV (č. 4/2011) 5,70 €..............ks
III. Vreckové publikácie (cena s DPH)
• MALÝ OBCHODNÝ ZÁKONNÍK
5,95 €..............ks
• OBČIANSKY SÚDNY PORIADOK DO VRECKA
3,95 €..............ks
• OBČIANSKY ZÁKONNÍK DO VRECKA
3,95 €..............ks
• VRECKOVÝ TRESTNÝ ZÁKON
4,90 €..............ks
• TRESTNÝ PORIADOK PORIADOK DO VRECKA
5,95 €..............ks
• ZÁKONNÍK PRÁCE SO SÚVISIACIMI ZÁKONMI DO VRECKA
4,40 €..............ks

Odberateľ:

IČO:
IČ DPH:
Dátum:

Tel:

Pečiatka a podpis

