Otázky na odbornú skúšku
podľa § 22 zákona č. 186/2009 Z. z.

Platnosť od 08.12.2018

Správna odpoveď je vyznačená tučným písmom.
Aktuálna verzia je dostupná na adrese http://regfap.nbs.sk/skusky/terminy pri
každom termíne skúšky.

Všeobecná časť

Všeobecná časť
1. Každý, kto od iného prevzal vec, ktorá má byť predmetom jeho záväzku,
zodpovedá za jej poškodenie, stratu alebo zničenie. Ide o zodpovednosť
a. osobitnú
b. všeobecnú
c. subjektívnu
d. objektívnu
e. spoločnú
2. Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Je
to zodpovednosť
a. všeobecná
b. osobitná
c. spoločná
d. subjektívna
e. objektívna
3. Blízkou osobou v priamom rade je
a. syn
b. bratranec
c. otcov brat
d. druh/družka
e. neter
4. Nehnuteľnosti sú
a. pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom
b. automobily všetkých druhov aj s prívesmi
c. vodné toky a podzemné vody
d. projekty s úplnou stavebnou dokumentáciou
e. nehmotný majetok
5. Lehota na vyhlásenie nezvestného za mŕtveho je
a. jeden rok po tom, čo sa na návrh navrhovateľa začne konanie o
vyhlásenie za mŕtveho
b. dva roky po tom, čo sa na návrh navrhovateľa začne konanie o vyhlásenie za
mŕtveho
c. šesť mesiacov po tom, čo sa na návrh navrhovateľa začne konanie o vyhlásenie za
mŕtveho
d. tri mesiace po tom, čo sa na návrh navrhovateľa začne konanie o vyhlásenie za
mŕtveho
e. päť rokov po tom, čo sa na návrh navrhovateľa začne konanie o vyhlásenie za
mŕtveho
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6. Náklady nepriamych daní znášajú
a. kupujúci, ktorí zaplatili za určitý tovar alebo službu
b. len zamestnanci
c. len podniky
d. len zamestnávatelia za zamestnancov
e. len občania, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
7. Maloletí majú spôsobilosť
a. len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej
a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku
b. na všetky právne úkony
c. na žiadne právne úkony
d. na tie právne úkony, ktoré im povolia zákonní zástupcovia
e. na všetky právne úkony, okrem založenia živnosti
8. Ak fyzická osoba nie je spôsobilá na právne úkony, koná za ňu
a. zákonný zástupca
b. ministerstvom práce poverený zástupca
c. sprostredkovateľ
d. vybratá právnická osoba
e. ňou poverený právnik
9. Ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje zákon alebo dohoda
účastníkov, je
a. absolútne neplatný
b. relatívne neplatný
c. platný
d. relatívne platný
e. absolútne platný
10. Ak právny úkon je robený osobou, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony,
je
a. absolútne neplatný
b. platný
c. relatívne neplatný
d. relatívne platný
e. absolútne platný
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11. Domácnosť tvoria fyzické osoby
a. ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby
b. ktoré spolu trvalo žijú, bez ohľadu na úhradu nákladov
c. ktoré sú rodinnými príslušníkmi
d. ktoré spolu nežijú, ale sú v manželskom zväzku
e. ktoré spolu trvalo žijú, ale nie sú v manželskom zväzku
12. Lehota určená podľa dní sa začína
a. dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok
b. dňom, v ktorom nastala udalosť rozhodujúca pre jej začiatok
c. nultou hodinou dňa, v ktorom nastala udalosť rozhodujúca pre jej začiatok
d. dňom, v ktorom mala nastať udalosť rozhodujúca pre jej začiatok
e. dňom, na začiatku mesiaca, v ktorom nastala udalosť rozhodujúca pre jej začiatok
13. Kto v malom rozsahu skráti daň, poistné na sociálne poistenie, verejné
zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie,
dopustí sa trestného činu
a. skrátenia dane a poistného
b. podvodu
c. sprenevery
d. obzvlášť závažného
e. úkladnej vraždy
14. Škodou malou podľa Trestného zákona sa rozumie škoda prevyšujúca
a. sumu 266 eur, avšak nie viac ako 2 660 eur
b. štvornásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR
c. osemnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR
d. desaťnásobok sumy 266 eur
e. stonásobok sumy 266 eur
15. Škodou veľkého rozsahu podľa Trestného zákona sa rozumie škoda dosahujúca
najmenej
a. päťstonásobok sumy 266 eur
b. stonásobok sumy 266 eur
c. tristonásobok sumy 266 eur
d. stonásobok hrubej mzdy
e. tristonásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR
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16. Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu,
dopustí sa trestného činu
a. krádeže
b. vlámania
c. sprenevery
d. podvodu
e. priestupku
17. K nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dochádza
a. vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu
b. nadobudnutím platnosti kúpnej alebo inej zmluvy
c. podpisom kúpnej alebo inej zmluvy
d. podpisom kúpnej alebo inej zmluvy s overením podpisov kupujúceho aj
predávajúceho pred notárom
e. spísaním notárskej zápisnice o zmluve o prevode nehnuteľnosti
18. Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom hnuteľnej veci, ak ju má nepretržite v
držbe po dobu
a. troch rokov
b. piatich rokov
c. dvadsiatich rokov
d. jedného roka
e. desať rokov
19. Dlžník je v omeškaní, ak
a. svoj dlh riadne a včas nesplní
b. pohľadávku neuhradí
c. pohľadávku uhradí v deň jej splatnosti
d. pohľadávku uhradí pred dňom jej splatnosti
e. svoj dlh prevedie na inú osobu
20. Neobvyklá obchodná operácia je
a. právny alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže
dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu
b. právny alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k
legalizácii príjmov z podnikania
c. právny alebo iný úkon, ktorým došlo k legalizácii terorizmu
d. právny alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k
legalizácii príjmov z poľnohospodárskej činnosti alebo k legalizácii terorizmu
e. zrušenie bežného alebo termínovaného účtu
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21. Náklady liečenia a náklady pohrebu sa uhradzujú
a. tomu, kto ich vynaložil
b. fyzickej osobe, ktorá žila s poškodeným alebo zomretým v čase jeho choroby alebo
úmrtia v spoločnej domácnosti
c. fyzickej osobe, voči ktorej mal poškodený alebo zomretý v čase jeho choroby alebo
úmrtia vyživovaciu povinnosť
d. blízkej osobe v priamom rade
e. pozostalým
22. Darovacou zmluvou
a. darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten
dar alebo sľub prijíma
b. darca niečo odplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub
prijíma
c. darca niečo prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma a
zaväzuje sa uhradiť dohodnutú odmenu
d. darca prenecháva za odplatu obdarovanému vec, aby ju dočasne užíval alebo z nej
bral aj úžitky
e. obdarovaný prenecháva darcovi vec, aby ju užíval alebo z nej bral aj úžitky
23. Nájomnou zmluvou
a. prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v
dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky
b. prenajímateľ prenecháva za odplatu alebo bezodplatne nájomcovi vec, aby ju
dočasne užíval alebo z nej bral aj úžitky
c. nájomca prenecháva za odplatu prenajímateľovi vec, aby ju natrvalo užíval alebo z
nej bral aj úžitky
d. prenajímateľ niečo prenecháva alebo sľubuje nájomcovi a ten vec alebo sľub prijíma
e. prenajímateľ požičiava za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne užíval, ale nebral
z nej úžitky
24. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je
posledným dňom lehoty
a. najbližší nasledujúci pracovný deň
b. najbližší predchádzajúci pracovný deň
c. ten deň, na ktorý koniec lehoty pripadol
d. iný deň, ktorý je pracovným dňom
e. ten deň, ktorý si dohodnú zmluvné strany
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25. Ak vec patrí dvom alebo viacerým vlastníkom, ide o
a. spoluvlastníctvo
b. vlastníctvo
c. držbu
d. zmluvu
e. dedičstvo
26. Fyzické alebo právnické osoby vykonávajúce dopravu zodpovedajú za škodu
vyvolanú osobitnou povahou tejto prevádzky
a. bez ohľadu na zavinenie
b. iba ak škodu zavinil niekto iný
c. iba ak škodu zavinili úmyselne
d. iba ak škodu zavinili neúmyselne
e. iba ak škodu nezavinili
27. Kúpna zmluva musí mať písomnú formu
a. ak je predmetom kúpy nehnuteľnosť
b. ak je predmetom kúpy nemajetkové právo
c. vždy
d. ak je predmetom kúpy motorové vozidlo
e. vždy, s výnimkou, ak je predmetom kúpy nehnuteľnosť
28. Narodením vzniká
a. spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti
b. spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na
seba povinnosti
c. trestná zodpovednosť
d. právna zodpovednosť
e. spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými občianskymi a právnymi úkonmi nadobúdať
práva a brať na seba povinnosti
29. Ak splnomocnenec zomrie
a. plnomocenstvo zaniká
b. plnomocenstvo prechádza na jeho dedičov
c. splnomocniteľ musí plnomocenstvo odvolať
d. plnomocenstvo prechádza na jeho právneho zástupcu
e. splnomocniteľ musí plnomocenstvo odvolať predložením úmrtného listu
splnomocnenca

9

Všeobecná časť
30. Kto v čase spáchania činu inak trestného nedovŕšil štrnásty rok svojho veku,
a. nie je trestne zodpovedný
b. je trestne zodpovedný iba za úmyselné trestné činy
c. je trestne zodpovedný iba za nedbanlivostné trestné činy
d. je trestne zodpovedný iba za neúmyselné trestné činy
e. je trestne zodpovedný v plnom rozsahu
31. Kto pre duševnú poruchu v čase spáchania činu inak trestného nemohol
rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie
a. nie je za tento čin trestne zodpovedný
b. je za tento čin trestne zodpovedný
c. je za tento čin trestne zodpovedný, iba ak ho spáchal úmyselne
d. je za tento čin trestne zodpovedný, ak dovŕšil plnoletosť
e. nie je za tento čin trestne zodpovedný len v prípade, ak ho spáchal neúmyselne
alebo z nedbanlivosti a nedovŕšil plnoletosť
32. Krádež zaraďujeme medzi
a. trestné činy proti majetku
b. trestné činy proti rodine a mládeži
c. trestné činy všeobecne nebezpečné
d. trestné činy ohrozujúce trhovú ekonomiku
e. trestné činy proti iným právam a slobodám
33. Kto sa zmocní cudzieho motorového vozidla malej hodnoty v úmysle ho
prechodne používať, dopustí sa trestného činu
a. neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla
b. neoprávneného vedenia motorového vozidla
c. krádeže
d. sprenevery
e. lúpeže
34. Kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom
majetku škodu malú, dopustí sa trestného činu
a. sprenevery
b. neoprávneného užívanie cudzej veci
c. krádeže
d. lúpeže
e. podvodu
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35. Kto je zákonným zástupcom maloletého, upravuje
a. zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
b. Občiansky zákonník
c. Obchodný zákonník
d. Programové vyhlásenie vlády
e. Sociálny zákon
36. Nadácia je
a. právnická osoba
b. fyzická osoba
c. fyzická osoba podnikateľ
d. združenie fyzických osôb
e. fyzická osoba, ktorá sa zapisuje do Registra nadácií
37. Obchodný register je
a. verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je
zbierka zákonom ustanovených listín
b. neverejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je zbierka
zákonom ustanovených listín
c. verejný zoznam dobrovoľných údajov, ktorého súčasťou nie je zbierka zákonom
ustanovených listín
d. neverejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou sú informácie
o subjektoch zapísaných v obchodnom registri
e. neverejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorý môžu využívať zapísané
subjekty po zaplatení členského poplatku
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38. Do obchodného registra sa zapisujú
a. obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých
to ustanoví osobitný zákon, právnické osoby založené podľa práva
Európskej únie, podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných
osôb, b) odštepné závody a iné organizačné zložky podnikov, ak tak
ustanoví osobitný zákon, c) fyzické osoby s trvalým pobytom na území
Slovenskej republiky, ktoré sú podnikateľmi podľa tohto zákona a ktoré
sa do obchodného registra zapisujú na vlastnú žiadosť, alebo ak tak
ustanoví osobitný zákon
b. výlučne obchodné spoločnosti, družstvá a zahraničné osoby, o ktorých to ustanovuje
zákon, ako aj organizačné zložky podnikov, v ktorých zahraničná majetková účasť
prevyšuje 50%
c. výlučne obchodné spoločnosti, družstvá a zahraničné osoby, o ktorých to
ustanovuje zákon
d. obchodné spoločnosti, družstvá a zahraničné osoby, o ktorých to ustanovuje zákon,
okrem organizačných zložiek podnikov a podnikov zahraničných osôb
e. len fyzické osoby
39. Nekalou súťažou podľa § 44 Obchodného zákonníka nie je
a. konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom
b. klamlivá reklama
c. klamlivé označovanie tovaru a služieb
d. podplácanie
e. zľahčovanie
40. Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta
a. na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením
právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti, a
mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu
b. na svoj účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych
úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti, a mandant sa zaväzuje
zaplatiť mu za to odplatu
c. na jeho účet zariadi bezodplatne určitú obchodnú záležitosť uskutočnením
právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti
d. na účet tretej osoby zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením
právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant
sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu
e. na svoj účet zariadi za odplatu prevod určenej nehnuteľnosti, a mandant sa
zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu
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41. Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal
a. je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta
b. nie je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta
c. je povinný uskutočňovať podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia, avšak nie
nevyhnutne podľa pokynov mandanta
d. je povinný uskutočňovať v súlade so zákonom, čo znamená nie nevyhnutne podľa
pokynov mandanta
e. je povinný uskutočňovať sčasti podľa pokynov mandanta, ale najmä podľa svojho
profesionálneho úsudku
42. Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť
a. len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár
nemôže včas dostať jeho súhlas
b. kedykoľvek
c. len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandatára
d. vždy, keď podľa svojho odborného úsudku usúdi, že takéto rozhodnutie je správne
e. len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandatára aj mandanta
43. Mandatár je povinný zariadiť záležitosť osobne
a. len ak to určuje zmluva
b. vždy
c. podľa pokynov mandanta
d. ak je to v prospech veci
e. ak to nevie zariadiť inak
44. Mandatár
a. zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zariadenie
záležitosti, iba že túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení
odbornej starostlivosti
b. nezodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zariadenie záležitosti
c. vždy zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zariadenie
záležitosti
d. zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zariadenie záležitosti,
ale je podľa zákona poistený, takže mandant sa nevystavuje riziku
e. nezodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na zariadenie záležitosti,
iba ak túto škodu mohol na základe svojich odborných zručnosti odvrátiť, ale
neurobil tak
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45. Daňovníkom na účely zákona o dani z príjmov sa rozumie
a. fyzická osoba alebo právnická osoba
b. výlučne fyzická osoba
c. výlučne právnická osoba
d. daňový úrad
e. štát
46. Ak došlo v priebehu roka k ukončeniu podnikateľskej činnosti, lehota na
podanie daňového priznania
a. je do 31. marca nasledujúceho roka
b. je do 31. januára nasledujúceho roka
c. je do 31. decembra roka, v ktorom došlo k ukončeniu podnikateľskej činnosti
d. je do 31. mája nasledujúceho roka
e. nie je zákonom stanovená
47. Daňové priznanie podáva daňovník
a. miestne príslušnému správcovi dane
b. Ministerstvu financií Slovenskej republiky
c. Finančnému riaditeľstvu SR
d. okresným úradom
e. pošte
48. Daňové priznanie sa podáva
a. do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia
b. do jedného kalendárneho mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia
c. do šiestich kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia
d. do 31.3. každého kalendárneho roka
e. do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka po uplynutí zdaňovacieho obdobia
49. Fyzická osoba podnikateľ preukazuje právnu subjektivitu
a. živnostenským listom alebo výpisom zo živnostenského registra
b. potvrdením daňového úradu o zaregistrovaní
c. potvrdením od mestského úradu o úhrade miestnej dane
d. výpisom z obchodného registra
e. schválením činnosti samosprávneho kraja
50. Daňové zvýhodnenie životného poistenia:
a. neupravuje žiadny zákon
b. upravuje zákon o poistnej zmluve
c. upravuje zákon o dani z príjmov
d. upravuje zákon o poisťovníctve
e. upravuje zákon o DPH
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51. Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom nehnuteľnej veci, ak ju má nepretržite
v držbe po dobu
a. desiatich rokov
b. piatich rokov
c. dvadsiatich rokov
d. troch rokov
e. pätnástich rokov
52. Pri práve na náhradu škody na zdraví sa v zmysle Občianskeho zákonníka
uplatňuje:
a. subjektívna dvojročná premlčacia doba
b. objektívna trojročná premlčacia doba
c. objektívna desaťročná premlčacia doba
d. subjektívna desaťročná premlčacia doba
e. objektívna dvojročná premlčacia doba
53. Právo na náhradu škody spôsobenú úmyselne sa premlčí najneskoršie
a. za 10 rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla
b. za 3 roky odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla
c. za rok odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz
d. za 5 rokov odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz
e. za 5 rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla
54. Premlčujú sa práva
a. majetkové
b. nemajetkové
c. vlastnícke
d. občianske
e. súkromné
55. Suma minimálnej mzdy v Slovenskej republike od 1.1.2017 je
a. 435 eur
b. 405 eur
c. 382 eur
d. 352 eur
e. 337 eur
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56. Percentuálna sadzba rovnej dane z príjmov pre fyzické osoby v Slovenskej
republike je
a. Slovenská republika nemá rovnú daň z príjmov pre fyzické osoby
b. 19%
c. 23%
d. 25%
e. 20%
57. Premlčacia doba pri práve na plnenie z poistenia začína po úraze plynúť
a. za rok po tom, keď sa prejavili následky úrazu
b. za rok od dňa, keď sa úraz stal
c. za pol roka od dňa, keď sa úraz stal
d. za dva roky od dňa, keď sa úraz stal
e. za dva roky po tom, keď sa prejavili následky úrazu
58. Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká
a. narodením
b. plnoletosťou
c. dosiahnutím 16. roku veku
d. skončením povinnej školskej dochádzky
e. získaním občianskeho preukazu
59. Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti zaniká
a. smrťou
b. obmedzením spôsobilosti na právne úkony
c. vyhlásením fyzickej osoby za nezvestnú
d. vyhlásením fyzickej osoby za nesamostatnú
e. hospitalizáciou
60. Spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a
brať na seba povinnosti v plnom rozsahu vzniká
a. plnoletosťou
b. narodením
c. dosiahnutím 21. roku veku
d. skončením povinnej školskej dochádzky
e. získaním občianskeho preukazu
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61. Spôsobilosť mať práva a povinnosti
a. majú aj právnické osoby
b. majú iba právnické osoby
c. právnické osoby nemajú
d. majú len fyzické osoby
e. fyzické osoby ani právnické osoby nemajú
62. Spôsobilosť právnickej osoby nadobúdať práva a povinnosti môže byť
obmedzená
a. len zákonom
b. rozhodnutím jej zakladateľov
c. rozhodnutím súdu
d. rozhodnutím jej predstavenstva
e. rozhodnutím jej dozornej rady
63. Právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia tí, ktorí sú na to
oprávnení
a. zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom
(štatutárne orgány)
b. rozhodnutím súdu
c. rozhodnutím správneho orgánu
d. rozhodnutím predstavenstva
e. na základe povolenia Národnej banky Slovenska
64. Plnomocenstvo sa musí udeliť písomne
a. ak je potrebné právny úkon, na ktorý sa udeľuje, urobiť v písomnej
forme
b. ak sa udeľuje viacerým splnomocnencom
c. ak ho udeľuje viacero splnomocniteľov
d. ak je definovaná dĺžka trvania plnomocenstva
e. ak splnomocniteľ je hluchonemá osoba
65. Písomne uzavretá dohoda sa môže zmeniť alebo zrušiť
a. iba písomne
b. písomne aj ústne
c. nemôže sa zrušiť
d. nemôže sa zmeniť
e. iba ústne
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66. Právo sa podľa Občianskeho zákonníka premlčí, ak sa
a. nevykonalo v dobe uvedenej v Občianskom zákonníku
b. nevykonalo v deň, keď sa mohlo vykonať po prvý raz
c. vykonalo v dobe uvedenej v Občianskom zákonníku
d. vykonalo v deň, keď sa mohlo vykonať po prvý raz
e. nevykonalo v dobe inej ako je uvedené v Občianskom zákonníku
67. Pri právach na plnenie z poistenia začína premlčacia doba plynúť
a. rok po poistnej udalosti
b. okamihom vzniku poistnej udalosti
c. rok po nahlásení poistnej udalosti
d. dva roky po nahlásení poistnej udalosti
e. dva roky po poistnej udalosti
68. Právo na vydanie neúmyselného bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva
roky odo dňa, keď sa oprávnený
a. dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor
obohatil, najneskôr za tri roky odo dňa, keď k bezdôvodnému obohateniu
došlo
b. dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil, bez
ohľadu na to, kedy k bezdôvodnému obohateniu došlo
c. mohol dozvedieť, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor
obohatil, bez ohľadu na to, kedy k bezdôvodnému obohateniu došlo
d. dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil,
najneskôr za desať rokov odo dňa, keď k bezdôvodnému obohateniu došlo
e. mohol dozvedieť, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor
obohatil, najneskôr za desať rokov odo dňa, keď k bezdôvodnému obohateniu došlo
69. Právo na vydanie úmyselného bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva
roky odo dňa, keď sa oprávnený
a. dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor
obohatil, najneskôr za desať rokov odo dňa, keď k bezdôvodnému
obohateniu došlo
b. dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil, bez
ohľadu na to kedy k bezdôvodnému obohateniu došlo
c. mohol dozvedieť, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor
obohatil, bez ohľadu na to, kedy k bezdôvodnému obohateniu došlo
d. dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil,
najneskôr za tri roky odo dňa, keď k bezdôvodnému obohateniu došlo
e. mohol dozvedieť, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor
obohatil, najneskôr za tri roky odo dňa, keď k bezdôvodnému obohateniu došlo
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70. Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ
a. chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem
chránený týmto zákonom, alebo vedel, že svojím konaním môže také
porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s
tým uzrozumený
b. vedel, že môže spôsobom uvedeným v Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť
záujem chránený Trestným zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že
také ohrozenie alebo porušenie nespôsobí
c. nevedel, že môže spôsobom uvedeným v Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť
záujem chránený Trestným zákonom, hoci o tom vzhľadom na okolnosti a na svoje
osobné pomery vedieť mal a mohol
d. nevedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený Trestným
zákonom
e. vedel, že môže spôsobom uvedeným v Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť
záujem chránený Trestným zákonom, ale dúfal, že také ohrozenie alebo porušenie
nespôsobí
71. Trestný čin je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ
a. vedel, že môže spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo
ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov
sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí, alebo nevedel,
že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci
o tom vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a
mohol
b. vedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený Trestným
zákonom a pre prípad, že ich spôsobí, bol s tým uzrozumený
c. chcel spôsobom uvedeným v Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť záujem
chránený Trestným zákonom
d. nebol poučený, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený
Trestným zákonom
e. nevedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený Trestným
zákonom
72. Trestne zodpovedný nie je ten, kto v čase spáchania činu inak trestného
a. nedovŕšil štrnásty rok svojho veku
b. dovŕšil pätnásť rokov svojho veku
c. je plnoletý
d. nedovŕšil pätnásť rokov svojho veku
e. nedovŕšil osemnásť rokov svojho veku
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73. Podvodu sa dopustí ten, kto
a. na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie
niekoho do omylu alebo využije niečí omyl a spôsobí tak na cudzom
majetku malú škodu
b. vyláka od iného poistné plnenie tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia
podmienok na jeho poskytnutie, a tak mu spôsobí škodu veľkého rozsahu
c. vyláka od iného úver alebo záruku na úver tým, že ho uvedie do omylu v otázke
splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo na jeho splácanie, a tak mu
spôsobí značnú škodu
d. si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu
e. sa zmocní cudzej veci v úmysle ju prechodne užívať a spôsobí tak väčšiu škodu
74. Trestného činu krádeže sa dopustí ten, kto
a. si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu
b. si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená a spôsobí tak väčšiu škodu
c. sa zmocní cudzej veci v úmysle ju prechodne užívať a spôsobí tak značnú škodu
d. si prisvojí cudziu vec, za účelom ďalšieho predaja a spôsobí tak malú škodu
e. sa zmocní cudzej veci v úmysle ju darovať blízkej osobe a spôsobí tak malú škodu
75. Podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení banka a finančná inštitúcia
a. je povinná zaviesť elektronické systémy, ktoré umožnia bezodkladne
poskytnúť finančnej spravodajskej jednotke na žiadosť informácie o tom,
či má alebo mala v predchádzajúcich piatich rokoch obchodný vzťah
s konkrétnou osobou a o povahe tohto obchodného vzťahu legalizáciu
príjmov z trestnej činnosti
b. je povinná zaviesť elektronické systémy, ktoré budú priamo prepojené so systémami
Policajného zboru SR
c. je povinná uzavrieť obchodný vzťah, vykonať konkrétny obchod alebo druh
obchodu so zachovaním anonymity klienta
d. nie je povinná zaviesť elektronické systémy, ktoré umožnia bezodkladne poskytnúť
finančnej spravodajskej jednotke na žiadosť informácie
e. môže vstúpiť do korešpondenčného vzťahu s fiktívnou bankou
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76. Povinná osoba podľa zákona č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov identifikuje
každú fyzickú alebo právnickú osobu, ak zistí, že pripravuje alebo vykonáva
obchodnú operáciu v hodnote najmenej
a. 15 000 eur
b. 10 000 eur
c. 20 000 eur
d. 5 000 eur
e. 8 000 eur
77. Povinná osoba je povinná ohlásiť osobitnému útvaru služby finančnej polície
(finančnej spravodajskej jednotke) Policajného zboru neobvyklú obchodnú
operáciu
a. bez zbytočného odkladu
b. do 24 hodín
c. do piatich pracovných dní
d. do 15 pracovných dní
e. v momente realizácie
78. Povinná osoba podľa zákona č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinná
zdržať neobvyklú obchodnú operáciu
a. do ohlásenia neobvyklej obchodnej operácie osobitnému útvaru služby
finančnej polície (finančnej spravodajskej jednotke) Policajného zboru
b. na neobmedzenú dobu
c. na 24 hodín
d. na 12 hodín
e. do príchodu osobitného útvaru služby finančnej polície (finančnej spravodajskej
jednotky) Policajného zboru
79. Podľa ustanovení Občianskeho zákonníka sa pri vzniku škody poškodenému
uhrádza
a. skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk)
b. maximálna možná škoda
c. predpokladaná škoda
d. minimálna škoda
e. náhrada administratívnych nákladov spojených s vyčísľovaním skutočnej škody
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80. Pri určení výšky škody na veci sa vychádza
a. z ceny veci v čase poškodenia
b. z ceny v čase pred poškodením
c. z ceny novej veci v čase poškodenia
d. z obstarávacej ceny
e. z ceny v čase pred poškodením a so zohľadnením šetrného zaobchádzania
81. Pri škode na zdraví sa jednorazovo odškodňujú
a. bolesti poškodeného a sťaženie jeho spoločenského uplatnenia
b. strata na zárobku
c. náhrada za stratu na dôchodku
d. náklady liečenia
e. náhrada mzdy počas liečenia
82. Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu na úkor koho sa
získal, a ak toho, na úkor koho sa získal nemožno zistiť, potom
a. štátu
b. súdu
c. do notárskej úschovy
d. poverenej osobe
e. nútenému správcovi
83. Plnoletosť sa nadobúda aj
a. uzavretím manželstva
b. uzavretím pracovnej zmluvy
c. dosiahnutím pätnásteho roku veku
d. dosiahnutím štrnásteho roku veku
e. získaním občianskeho preukazu
84. Plnoletosť sa nadobúda aj
a. dosiahnutím osemnásteho roku veku
b. dosiahnutím štrnásteho roku veku
c. uzavretím pracovnej zmluvy
d. dosiahnutím pätnásteho roku veku
e. získaním občianskeho preukazu
85. Trestný čin je spáchaný verejne, ak je spáchaný
a. pred viac ako dvoma osobami súčasne prítomnými
b. pred dvoma osobami súčasne prítomnými
c. pred jednou osobou
d. bez svedkov
e. pred viac ako jednou osobou
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86. Právne úkony, na ktoré nie sú maloletí spôsobilí, robia za nich
a. zákonní zástupcovia
b. opatrovníci
c. blízke osoby
d. poverené osoby
e. notári alebo právnici pridelení súdom
87. Splnením dlhu
a. dlh zanikne
b. sa dlh zmení na pohľadávku
c. sa dlh zmení na záväzok
d. dlh zanikne, okrem úrokov z neho vyplývajúcich
e. dlh nezanikne
88. Sprostredkovateľom podľa Občianskeho zákonníka je
a. ten, kto sa zaväzuje pre záujemcu za odmenu zaobstarať uzavretie
zmluvy
b. ten, kto má záujem uzavrieť zmluvu
c. záujemca o uzavretie zmluvy
d. ten, kto nemá záujem uzavrieť zmluvu
e. ten, kto sa stane majiteľom darovanej veci
89. Písomný právny úkon, ktorý nie je podpísaný konajúcou osobou je
a. absolútne neplatný
b. relatívne neplatný
c. platný
d. absolútne platný
e. relatívne platný
90. Pozemok je
a. nehnuteľná vec
b. hnuteľná vec
c. majetkové právo
d. stavba spojená so zemou pevným základom
e. nehmotný majetok
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91. Prokúrou splnomocňuje podnikateľ prokuristu
a. na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj
keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo
b. iba na právne úkony súvisiace s likvidáciou podniku
c. výlučne na právne úkony súvisiace so založením podniku
d. iba na právne úkony súvisiace s predajom podniku
e. výlučne na právne úkony súvisiace s riešením finančnej stability podniku
92. Prokúru možno
a. udeliť len fyzickej osobe
b. udeliť len právnickej osobe
c. udeliť fyzickej osobe alebo právnickej osobe
d. nemožno udeliť nikomu
e. udeliť viacerým právnickým osobám
93. Udelenie prokúry je účinné
a. od zápisu do obchodného registra
b. odo dňa podania návrhu na zápis prokúry do obchodného registra
c. 15 dní od zápisu do obchodného registra
d. 15 dní po predaji podniku
e. 10 dní od zápisu do obchodného registra
94. Predmetom dane z príjmov fyzickej osoby je
a. príjem zo závislej činnosti
b. úver a pôžička
c. daň z pridanej hodnoty uplatnená na výstupe u platiteľov tejto dane
d. prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných predpisov
e. príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov
95. Predmetom dane z príjmov fyzickej osoby nie je príjem
a. plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov
b. z kapitálového majetku
c. z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu
d. zo závislej činnosti
e. z prevodu vlastníctva nehnuteľností

24

Všeobecná časť
96. Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou v zmysle
zákona o dani z príjmov je
a. príjem (výnos) plynúci jemu zo zdrojov na území Slovenskej republiky
a zo zdrojov v zahraničí
b. výlučne príjem plynúci jemu zo zdrojov na území Slovenskej republiky
c. náklad na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
d. príjem (výnos) plynúci jemu zo zdrojov získaných mimo Európskej únie
e. príjem (výnos) plynúci jemu z nelegálnych zdrojov
97. Príjmami fyzickej osoby zo závislej činnosti nie sú
a. podiely na zisku vyplatené obchodnou spoločnosťou alebo družstvom
zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo
družstva
b. príjmy zo súčasného pracovnoprávneho vzťahu
c. príjmy za prácu členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením
obmedzeným
d. platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov Slovenskej republiky
e. obslužné
98. Oslobodené od dane z pridanej hodnoty je
a. poskytnutie, dojednávanie a sprostredkovanie úveru, poskytnutie a
sprostredkovanie pôžičky, správa úveru a pôžičky osobou, ktorá ich
poskytla, a sprostredkovanie sporenia
b. akékoľvek nadobudnutie tovaru
c. akékoľvek nadobudnutie služby
d. predaj z dvora
e. predaj vybraných liekov a zdravotníckych pomôcok
99. Platiteľ DPH je povinný podať daňové priznanie do
a. 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia
b. 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia
c. jedného mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia
d. 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia
e. 10 dní po skončení zdaňovacieho obdobia
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100. Právnická osoba je
a. združenie fyzických alebo právnických osôb, účelové združenie majetku,
jednotky územnej samosprávy, iné subjekty, o ktorých to ustanovuje
zákon
b. všetci občania, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike
c. každá osoba spôsobilá na právne úkony
d. skupina občanov, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo v niektorom
štáte Európskej únie
e. osoba, ktorá na základe svojho vzdelania môže vykonávať právnickú prax
101. V prípade, ak obsahom povinnosti bolo plnenie, ktoré mal osobne vykonať
dlžník, jeho smrťou povinnosť
a. zanikne
b. nezanikne
c. prechádza na jeho dedičov
d. prechádza na vykonávateľa jeho poslednej vôle
e. čiastočne zanikne
102. Zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III.
pilier)
a. si môže daňovník uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej
činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej
samostatnej zárobkovej činnosti alebo z ich úhrnu za splnenia zákonom
stanovených podmienok
b. si nemôže daňovník uplatniť
c. si môže daňovník uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti
d. upravuje Správny poriadok
e. upravuje Daňový poriadok
103. Zákon stanovuje dĺžku premlčacej doby na náhradu škody na zdraví na
a. dva roky
b. tri roky
c. desať rokov
d. jeden rok
e. päť rokov
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104. Povinné zmluvné poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu sa na základe
osobitných zákonov týka aj
a. poľovníkov
b. majiteľov objektu
c. zamestnancov
d. zamestnávateľov
e. učiteľov
105. Haagsky dohovor o práve použiteľnom na dopravné nehody určuje rozhodné
právo pre stanovenie občianskoprávnej zodpovednosti
a. za dopravné nehody, na ktorých sa zúčastňuje jedno alebo viac vozidiel
bez ohľadu na to, či sú poháňané motorom alebo nie
b. za dopravné nehody, ktoré spôsobili holandské motorové vozidlá v Slovenskej
republike
c. výrobcov, predajcov alebo opravcov motorových vozidiel
d. za dopravné nehody, na ktorých sa zúčastňuje jedno alebo viac vozidiel poháňané
motorom
e. za dopravné nehody, ktoré spôsobili bezmotorové vozidlá
106. Stimulačná funkcia poistenia spočíva
a. v motivácii poisteného chrániť svoje záujmy uzatvorením konkrétneho
druhu poistenia
b. v skúmaní rozsahu poistnej udalosti, v stanovení výšky náhrady škody poisťovňou
c. v spoločnom vytváraní rezerv platením poistného poistenými
d. v stimulovaní sprostredkovateľov poistenia uzatvoriť čo najväčšie množstvo
poistných zmlúv
e. v motivácii poisťovne chrániť sa pred možnými finančnými rizikami
107. Neekvivalentnosť v poisťovníctve znamená, že poistné náhrady
a. nezávisia od výšky zaplateného poistného
b. sú vyššie ako zaplatené poistné
c. sú nižšie ako zaplatené poistné
d. sú rovnaké ako zaplatené poistné
e. závisia od výšky zaplateného poistného a od typu poistnej zmluvy
108. Výpoveď poistenia musí byť doručená druhému účastníkovi najneskôr
a. posledný deň pred začatím plynutia šesťtýždňovej lehoty
b. prvý deň začatia plynutia šesťtýždňovej lehoty
c. druhý deň začatia plynutia šesťtýždňovej lehoty
d. posledný deň pred začatím plynutia štvortýždňovej lehoty
e. prvý deň začatia plynutia štvortýždňovej lehoty
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109. Poisťovňa je povinná uschovávať údaje a kópie dokladov o preukázaní
totožnosti klienta a doklady o zisťovaní vlastníctva prostriedkov použitých
klientom na uzavretie poistnej zmluvy najmenej
a. 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom
b. 3 roky od skončenia zmluvného vzťahu s klientom
c. 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom
d. 15 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom
e. 1 rok od skončenia zmluvného vzťahu s klientom
110. Zo zákona dedia v prvej skupine
a. deti a manžel/manželka poručiteľa rovnakým dielom
b. potomkovia poručiteľa a deti jeho manžela/manželky
c. rodičia poručiteľa
d. deti a súrodenci poručiteľa rovnakým dielom
e. manžel/manželka a súrodenci poručiteľa rovnakým dielom
111. Ak neurčil navrhovateľ inak, na uzavretie poistnej zmluvy je potrebné, aby
bol návrh prijatý v lehote
a. do jedného mesiaca odo dňa, keď druhý účastník návrh dostal
b. do 15 dní odo dňa, keď druhý účastník návrh dostal
c. do dvoch mesiacov odo dňa, keď druhý účastník návrh dostal
d. do 10 dní odo dňa, keď druhý účastník návrh dostal
e. do 7 dní odo dňa, keď druhý účastník návrh dostal
112. Poistenie v prospech inej osoby je, keď
a. rodič poistí svoje dieťa na dožitie určitého veku
b. nájomca si požičia stroje od prenajímateľa a poistí ich
c. syn poistí zariadenie svojej domácnosti, v ktorej žije jeho matka
d. manžel poistí vlastné osobné vozidlo, na ktorom sa vozí aj jeho manželka
e. zamestnávateľ poistí budovu, v ktorej pracujú zamestnanci v dvojzmennej
prevádzke
113. Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie aj keď poistník nezaplatí
prvé poistné, a to za poistné udalosti vzniknuté
a. 3 mesiace po splatnosti prvého poistného
b. 6 mesiacov po splatností prvého poistného
c. 1 mesiac po splatnosti prvého poistného
d. 2 mesiace po splatnosti prvého poistného
e. 15 dní po splatnosti prvého poistného

28

Všeobecná časť
114. Všeobecná premlčacia doba podľa Občianskeho zákonníka je
a. trojročná
b. štvorročná
c. dvojročná
d. ročná
e. päťročná
115. Všeobecná premlčacia doba podľa Občianskeho zákonníka začína plynúť odo
dňa, keď
a. sa právo mohlo vykonať po prvý raz
b. veriteľ uplatnil svoje právo po prvý raz
c. veriteľ chcel svoje právo uplatniť po prvý raz
d. sa právo uplatnilo po prvý raz
e. vznikla udalosť
116. Väčšou škodou sa rozumie škoda dosahujúca najmenej
a. desaťnásobok sumy 266 eur
b. štvornásobok hrubej mzdy
c. osemnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR
d. stonásobok sumy 266 eur
e. 266 eur
117. Značnou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej
a. stonásobok sumy 266 eur
b. šesťnásobok hrubej mzdy
c. dvanásťnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR
d. tridsaťnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR
e. päťstonásobok sumy 266 eur
118. Vlastnícke právo k hnuteľným veciam, ktoré sa prevádzajú na základe
zmluvy, sa nadobúda
a. prevzatím veci
b. odovzdaním veci
c. ponechaním veci
d. dojednaním odovzdania veci
e. darovaním veci
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119. Záložné právo slúži na zabezpečenie
a. pohľadávky a jej príslušenstva
b. iba hypotekárneho úveru
c. iba príslušenstva pohľadávky
d. finančnej hotovosti dlžníka
e. iba pohľadávky verejnej správy
120. Z kúpnej zmluvy vznikne
a. predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať
a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu
b. predávajúcemu povinnosť prenechať predmet kúpy bezodplatne kupujúcemu
c. predávajúcemu darovať predmet kúpy kupujúcemu
d. predávajúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a kupujúcemu povinnosť predmet
kúpy odovzdať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu
e. vlastníctvo predávajúceho k veci
121. Zmluvou o dielo sa
a. zhotoviteľ diela (ten komu bolo dielo zadané) zaväzuje objednávateľovi,
že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo
b. zhotoviteľ diela (ten komu bolo dielo zadané) zaväzuje objednávateľovi, že ho za
dojednanú cenu vykoná na jeho nebezpečenstvo
c. objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi (komu bolo dielo zadané), že ho za dojednanú
cenu vykoná na jeho nebezpečenstvo
d. objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi (komu bolo dielo zadané), že ho za dojednanú
cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo
e. zhotoviteľ diela (ten komu bolo dielo zadané) nezaväzuje objednávateľovi k
žiadnym úkonom
122. Zmluva o prevode nehnuteľnosti
a. musí mať písomnú formu
b. môže mať písomnú alebo ústnu formu
c. môže byť uzatvorená iba ústnou formou
d. musí mať ústnu formu a môže mať aj písomnú
e. musí mať ústnu formu, ale nemôže mať aj písomnú
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123. Podľa ustanovení Občianskeho zákonníka sa pri odstúpení od zmluvy zmluva
zrušuje
a. od začiatku, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi
dohodnuté inak
b. dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy
c. dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy
d. prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po doručení oznámenia o odstúpení od
zmluvy
e. v momente doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy
124. Od zmluvy je možné odstúpiť, len ak je
a. to v zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté
b. to obvyklé
c. to potvrdené súdom
d. to so súhlasom aspoň jedného z účastníkov
e. jeden z účastníkov v konkurze
125. Podľa ustanovení Občianskeho zákonníka je možné medzi zmluvnými
stranami uzavrieť
a. aj takú zmluvu, ktorá nie je v Občianskom zákonníku osobitne upravená,
nesmie však odporovať účelu a obsahu tohto zákona
b. iba takú zmluvu, ktorá je v Občianskom zákonníku výslovne upravená
c. iba takú zmluvu, na ktorú sa dajú aplikovať ustanovenia Občianskeho zákonníka
d. aj takú zmluvu, ktorá sa odchyľuje od ustanovení tohto zákona ale je v prospech
klienta
e. aj takú zmluvu, ktorá nie je v Občianskom zákonníku výslovne upravená a môže
aj odporovať účelu a obsahu tohto zákona
126. Poisťovňa podľa zákona č. 297/2008 Z. z. ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov identifikuje každú
fyzickú osobu, ak jednorazové poistné zo životného poistenia splatné za
kalendárny rok dosiahne hodnotu najmenej
a. 2 500 eur
b. 1 500 eur
c. 1 000 eur
d. 3 000 eur
e. 2 000 eur
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127. Za trestný čin nie je zodpovedný ten,
a. kto pre duševnú poruchu v čase spáchania činu inak trestného nemohol
rozpoznať jeho protiprávnosť alebo ovládať svoje konanie
b. kto má viac ako 14 rokov, ale nedosiahol v čase spáchania trestného činu plnoletosť
c. kto má viac ako 14 rokov, ale nedovŕšil v čase spáchania trestného činu vek
šestnásť rokov
d. ten, kto má viac ako 14 rokov, spáchal ho neúmyselne alebo z nedbanlivosti a
nedovŕšil v čase spáchania trestného činu plnoletosť
e. kto má viac ako 14 rokov, ale nedovŕšil v čase spáchania trestného činu vek pätnásť
rokov
128. Vniknutie do uzavretého priestoru nedovoleným prekonaním uzamknutia
alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky použitím sily alebo ľsťou je
a. vlámanie
b. krádež
c. lúpež
d. priestupok
e. nedovolený vstup na cudzí pozemok
129. Štatutárny orgán koná v mene
a. právnickej osoby
b. fyzickej osoby
c. fyzickej osoby podnikateľa
d. združenia fyzických osôb
e. združenia právnických osôb
130. Časti vkladov spoločníkov splatené pred vznikom spoločnosti spravuje
a. zakladateľ, ktorý je tým poverený v spoločenskej zmluve
b. notár
c. prokurista
d. majoritný zakladateľ
e. banka, v ktorej sú prostriedky vinkulované
131. Členov dozornej rady volí
a. valné zhromaždenie
b. Národná banka Slovenska
c. konatelia
d. Príslušný orgán dohľadu podľa predmetu činnosti
e. Výbor pre audit
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132. Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne,
a. vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia
zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom
b. v cudzom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za
podmienok ustanovených občianskym zákonom
c. vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za podmienok ustanovených v
Obchodnom zákonníku
d. vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za
podmienok ustanovených Občianskym zákonníkom
e. vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a s
povinnou evidenciou v obchodnom registri SR
133. Údaje do živnostenského registra zapisujú:
a. okresné úrady
b. súdy
c. obce
d. Ministerstvo vnútra SR
e. živnostníci
134. Štátnu správu v živnostenskom podnikaní vykonávajú
a. živnostenské úrady a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
b. daňové úrady a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
c. podnikateľské úrady a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
d. obce a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
e. daňové úrady a Ministerstvo financií Slovenskej republiky
135. Živnosťou nie je
a. činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk
b. výkon činnosti stavebného dozoru
c. verejné obstarávanie
d. realitná činnosť
e. sprostredkovanie zamestnania za úhradu
136. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
upravuje
a. daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby
b. postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy
súvisiace s podnikaním
c. daň z pridanej hodnoty
d. daň z nehnuteľností
e. maximálnu možnú výšku príjmu fyzických osôb
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137. Základom dane podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov je
a. rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky pri
rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti príjmov a výdavkov v
príslušnom zdaňovacom období
b. rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy v príslušnom
zdaňovacom období
c. kalendárny rok
d. definovanie predmetu dane daňovníkom
e. rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú odpočítateľné položky pri rešpektovaní
vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom
zdaňovacom období
138. Zdaniteľnou osobou v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov je každá osoba, ktorá vykonáva
a. nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo
výsledky tejto činnosti
b. činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu
c. činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo štátnozamestnaneckého
pomeru
d. nezávislú kontrolu činností bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti
e. činnosti výlučne na základe štátnozamestnaneckého pomeru
139. Bankové povolenie je
a. povolenie na založenie banky alebo na zriadenie pobočky zahraničnej
banky a na vykonávanie bankových činností
b. povolenie banky na vykonávanie bankových činností prostredníctvom tretieho
subjektu
c. povolenie na vydanie akcií finančnej inštitúcie
d. povolenie na obchodovanie s cennými papiermi pre klientov
e. povolenie na vykonávanie bankových činností bez nutnosti založenia banky
140. Identifikácia klienta v banke je
a. kontrola identifikačných dokladov, zisťovanie oprávnenosti vykonať
požadovanú transakciu a kontrola totožnosti podpisu klienta s
podpisovými vzormi
b. kontrola vyplnenia prevodného príkazu vystaveného klientom
c. kontrola jeho plnoletosti
d. výlučne kontrola podpisu klienta s podpisovými vzormi
e. kontrola minimálne troch identifikačných dokladov
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141. Banky akceptujú ako doklad totožnosti
a. občiansky preukaz, cestovný doklad, doklad o pobyte pre cudzinca, ak
obsahuje fotografiu a doklad totožnosti občanov členských krajín EU
b. iba rodný list
c. akýkoľvek doklad s fotografiou
d. vodičský preukaz
e. rodný list spolu s dokladom s fotografiou
142. Za klienta fyzickú osobu, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu, koná
a. zákonný zástupca, ktorý sa preukáže svojim dokladom totožnosti a
rodným listom klienta, prípadne právoplatným rozhodnutím orgánu
verejnej moci
b. štatutárny zástupca, ktorý sa preukáže svojím dokladom totožnosti a registračným
dokladom
c. takýto klient sám za seba, ale nemá možnosť zriadiť si akýkoľvek produkt alebo
službu v banke
d. jeho právny zástupca
e. ním poverený zástupca, ktorý sa preukáže svojim dokladom totožnosti a aspoň
jedným dokladom klienta
143. Za neplnoletú osobu – dieťa koná
a. rodič alebo zákonný zástupca, ktorý sa preukáže svojím dokladom
totožnosti a rodným listom dieťaťa, prípadne právoplatným rozhodnutím
orgánu verejnej moci
b. štatutárny zástupca, ktorý sa preukáže svojím dokladom totožnosti
c. pre klientov, ktorí nemajú dovŕšenú plnoletosť, banka neposkytuje žiadne produkty
d. jeho právny zástupca
e. poverený zástupca, ktorý sa preukáže svojím dokladom totožnosti a nejakým
dokladom dieťaťa
144. Je banka oprávnená získavať osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo
iným zaznamenávaním dokladu totožnosti?
a. Áno, aj opakovane.
b. Áno, ale len pri prvom obchode.
c. Nie je to oprávnená za žiadnych okolností.
d. Áno, ale len na žiadosť klienta.
e. Áno, ale len, keď je klient podozrivý.
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145. Poskytnúť alebo sprístupniť osobné údaje na základe súhlasu dotknutej
osoby
a. je banka oprávnená
b. je banka povinná
c. nie je oprávnená za žiadnych okolností
d. nie je oprávnená, s výnimkou vyžiadania Policajného zboru SR
e. je oprávnená, ale len s platným splnomocnením potvrdeným u notára
146. Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí skutočnosti
nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, je povinná bezodkladne to
oznámiť
a. príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní
b. vláde SR a začať konanie na zamedzenie ďalšieho porušovania zákona
c. generálnej prokuratúre a špeciálnemu súdu
d. Slovenskej bankovej asociácii alebo inému zoskupeniu subjektov, ktorého sa
zistenia týkajú
e. Ministerstvu vnútra SR
147. Zmena povahy majetku alebo prevod majetku, utajenie alebo zakrytie
pôvodu alebo povahy majetku, umiestnenie alebo premiestnenie majetku,
vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku s vedomím, že tento majetok
pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti je označovaná
pojmom
a. legalizácia príjmov z trestnej činnosti
b. pranie špinavých peňazí
c. daňový podvod
d. sprenevera
e. legalizácia špinavých peňazí
148. Podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení
a. o udelení bankového povolenia rozhoduje Národná banka Slovenska
b. o udelení bankového povolenia rozhoduje Ministerstvo financií SR
c. o udelení bankového povolenia rozhoduje Národná banka Slovenska v súčinnosti s
Najvyšším kontrolným úradom SR
d. na vykonávanie bankovej činnosti nie je potrebné povolenie
e. o udelení bankového povolenia nerozhoduje Ministerstvo financií SR

36

Všeobecná časť
149. Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov upravuje
a. podmienky vykonávania poisťovacej a zaisťovacej činnosti a výkon
dohľadu nad poisťovníctvom
b. podmienky vykonávania sprostredkovateľskej činnosti v poisťovníctve a činnosti
finančných poradcov
c. podmienky uzatvárania poistnej zmluvy
d. len informácie o činnosti poisťovní alebo zaisťovaní
e. výlučne procedúru výkonu dohľadu v poisťovníctve
150. Môže Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad finančným trhom
ukladať sankcie?
a. Áno, Národná banka Slovenska má na to právo.
b. Nie, zákon jej to neumožňuje.
c. Nie, o sankciách rozhoduje príslušný finančný úrad.
d. Áno, ale len s predchádzajúcim súhlasom Ministerstva financií SR.
e. Nie, lebo Národná banka Slovenska je len poradný orgán finančných inštitúcií.
151. Tuzemská poisťovňa mať povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti na
území SR
a. musí, povolenie vydáva Národná banka Slovenska
b. nemusí
c. musí len v prípade, že vykonáva výlučne životné poistenie
d. musí len v prípade, že vykonáva výlučne neživotné poistenie
e. musí len v prípade, že chce vykonávať súčasne aj životné aj neživotné poistenie
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152. Ak ide o profesionálneho klienta, finančný agent alebo finančný poradca
a. je oprávnený predpokladať, že tento klient má potrebnú úroveň
skúseností a znalostí, ktoré mu umožňujú porozumieť rizikám súvisiacim
s príslušnou finančnou službou a tieto riziká je schopný finančne
zvládnuť
b. musí dokázať, že tento klient má potrebnú úroveň skúseností a znalostí, ktoré mu
umožňujú porozumieť rizikám súvisiacim s príslušnou finančnou službou a tieto
riziká je schopný finančne zvládnuť
c. nie je oprávnený predpokladať, že tento klient má potrebnú úroveň skúseností a
znalostí, ktoré mu umožňujú porozumieť rizikám súvisiacim s príslušnou finančnou
službou a tieto riziká je schopný finančne zvládnuť a odporúča sa pokladať ho za
neprofesionálneho klienta
d. na základe predchádzajúcich skúseností s iným klientom dedukuje, že tento klient
má potrebnú úroveň skúseností a znalostí, ktoré mu umožňujú porozumieť rizikám
súvisiacim s príslušnou finančnou službou a tieto riziká je schopný finančne
zvládnuť
e. nesmie rozlišovať rozdiel medzi ním a neprofesionálnym klientom, keďže pojem
profesionálny klient zákon neuvádza, ide len o pojem z praxe
153. Finančný sprostredkovateľ zodpovedá za
a. zistenie a zaznamenanie požiadaviek a potrieb klienta, jeho skúseností a
znalostí a jeho finančnej situácie
b. klientovu úhradu platieb všetkých typov finančných produktov
c. nezamestnanosť klienta
d. klientove investície
e. poradenstvo a finančné riziká vyplývajúce z finančných rozhodností klienta
154. Akciová spoločnosť je
a. právnickou osobou
b. fyzickou osobou
c. fyzickou osobou podnikateľom
d. združením fyzických osôb
e. združením právnických osôb
155. Likvidácia právnickej osoby sa robí
a. pred jej zánikom
b. po jej zániku
c. po jej výmaze z registra
d. ak sa právnická osoba zrušuje dohodou
e. ak celé imanie nadobúda právny nástupca
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156. Postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné
vzťahy súvisiace s podnikaním upravuje
a. Obchodný zákonník
b. Občiansky zákonník
c. Zákonník práce
d. Živnostenský zákon
e. Obchodný register SR
157. Podnikaním sa rozumie
a. sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku
b. nepravidelná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a
na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku
c. sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom v cudzom mene a na
vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku
d. sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na
cudziu zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku
e. nepravidelná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom v cudzom mene a na
vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku
158. Osoba, ktorá bez oprávnenia na podnikanie vykonáva túto činnosť, a osoby,
ktoré túto činnosť uskutočňujú v jej mene a na jej účet,
a. zodpovedajú za škodu, ktorú tým spôsobili; tým nie je dotknutá ich
zodpovednosť podľa osobitných predpisov
b. zodpovedajú za škodu, ktorú tým spôsobili, pričom je vylúčená ich zodpovednosť
podľa osobitných predpisov
c. nezodpovedajú za škodu, ktorú tým spôsobili
d. nezodpovedajú za škodu, ktorú tým spôsobili a vylúčená je aj ich zodpovednosť
podľa osobitných predpisov
e. zodpovedajú za škodu, ktorú tým mohli spôsobiť a čiastočne je tým dotknutá ich
zodpovednosť podľa osobitných predpisov
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159. Obchodné meno nesmie
a. byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie
vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete
podnikania
b. byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa bez ohľadu na to, či
vzbudzuje klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania
c. vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo predmete podnikania, ale
môže byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa
d. byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a môže vzbudzovať
klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania, len ak ide o
marketingové účely
e. vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi s výnimkou, ak je tak zameraný
predmet podnikania, ale môže byť zameniteľné s obchodným menom iného
podnikateľa
160. Obchodné mená viacerých právnických osôb
a. môžu vyjadrovať spoločnú majetkovú účasť spoločníkov, ak sú navzájom
odlíšiteľné
b. nemôžu vyjadrovať spoločnú majetkovú účasť spoločníkov
c. môžu vyjadrovať spoločnú majetkovú účasť spoločníkov, aj keď nie sú navzájom
odlíšiteľné
d. môžu mať rovnaký názov, ale nesmú mať spoločné sídlo spoločnosti
e. nemôžu vyjadrovať spoločnú majetkovú účasť spoločníkov, s výnimkou rodinných
podnikov
161. Fyzická alebo právnická osoba
a. môže byť spoločníkom s neobmedzeným ručením iba v jednej spoločnosti
b. môže byť spoločníkom s neobmedzeným ručením maximálne v troch spoločnostiach
c. môže byť spoločníkom s neobmedzeným ručením iba v dvoch spoločnostiach
d. môže byť spoločníkom s neobmedzeným ručením v neobmedzenom počte
spoločností, ak jej objem majetku je vyšší ako súčet základných imaní všetkých
týchto spoločností
e. môže byť spoločníkom s neobmedzeným ručením vo viacerých spoločnostiach, ak
ich predmet činnosti je rovnaký
162. Ak sa spoločnosť zakladá spoločenskou zmluvou, táto musí byť podpísaná
a. všetkými zakladateľmi
b. jedným zo zakladateľov
c. nadpolovičnou väčšinou zakladateľov
d. všetkými členmi štatutárneho orgánu
e. dvojtretinovou väčšinou zakladateľov
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163. Nepeňažným vkladom môže byť
a. len majetok, ktorého hospodárska hodnota sa dá určiť
b. za určitých okolností aj vklad v hotovosti
c. len majetok, ktorého hospodárska hodnota sa nedá určiť
d. len majetok, ktorý je uvedený vo vyhláške MF SR a nachádza sa na území
Slovenskej republiky
e. len majetok, ktorý bude dokázateľne prínosom pre spoločnosť
164. Hodnota nepeňažného vkladu sa určí
a. znaleckým posudkom
b. znaleckým štandardom
c. odhadom
d. podľa vyhlášky MF SR
e. vlastným odhadom zakladateľa
165. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v
a. troch spoločnostiach
b. štyroch spoločnostiach
c. piatich spoločnostiach
d. dvoch spoločnostiach
e. jednej spoločnosti
166. Hodnota základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť
a. aspoň 5 000 eur
b. aspoň 2 500 eur
c. aspoň 9 958 eur
d. aspoň 1 250 eur
e. aspoň 6 639 eur
167. Hodnota vkladu spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť
a. aspoň 750 eur
b. aspoň 500 eur
c. aspoň 250 eur
d. aspoň 1 250 eur
e. aspoň 450 eur
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168. Na založení spoločnosti s ručením obmedzeným sa môže každý spoločník
zúčastniť
a. iba jedným vkladom
b. najviac dvoma vkladmi
c. presne troma vkladmi
d. maximálne päťdesiatimi vkladmi
e. maximálne troma vkladmi
169. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou
odovzdaných nepeňažných vkladov pred podaním návrhu na zápis
spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra musí byť aspoň
a. 2 500 eur
b. 5 000 eur
c. 2 000 eur
d. 1 000 eur
e. 3 000 eur
170. Návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra
a. podpisujú všetci konatelia
b. podpisuje nadpolovičná väčšina konateľov
c. podpisujú aspoň dvaja konatelia
d. podpisuje dvojtretinová väčšina konateľov
e. podpisujú minimálne dvaja konatelia
171. Najvyšším orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je
a. valné zhromaždenie
b. dozorná rada
c. konatelia
d. predstavenstvo
e. združenie vlastníkov
172. Ak zákon, spoločenská zmluva, prípadne stanovy spoločnosti s ručením
obmedzeným neustanovujú kratšiu lehotu, zvolávajú valné zhromaždenie
konatelia
a. najmenej raz za rok
b. najmenej raz za mesiac
c. najmenej raz za 2 roky
d. pravidelne každý štvrťrok
e. pri každej zmene v obchodnom registri
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173. Konateľov spoločnosti vymenúva
a. valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb
b. dozorná rada
c. Národná banka Slovenska
d. majoritný spoločník z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb
e. združenie vlastníkov
174. Druhy živnosti sú
a. remeselné, viazané a voľné
b. ohlasovacie a koncesované
c. obchodné, živnostenské a viazané
d. slobodné a remeselné
e. úplné a čiastočné
175. Ak zodpovedný zástupca v živnosti prestane vykonávať funkciu, musí
podnikateľ v lehote
a. 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu
b. 30 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu
c. 45 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu
d. 5 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu
e. bezodkladne ustanoviť nového zodpovedného zástupcu
176. Akciovou spoločnosťou je spoločnosť,
a. ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou
menovitou hodnotou
b. v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za
záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne svojím majetkom
c. v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho
nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri
d. v ktorej súkromní vlastníci dobrovoľne združia svoj majetok, aby ho mohli spoločne
užívať
e. ktorú môže založiť minimálne jedna osoba, maximálne však 50 spoločníkov, ktorí
ručia sa záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného základného imania
177. Akciová spoločnosť môže byť
a. súkromnou akciovou spoločnosťou alebo verejnou akciovou spoločnosťou
b. iba súkromnou akciovou spoločnosťou
c. iba verejnou akciovou spoločnosťou
d. družstvom
e. obchodnou akciovou spoločnosťou s ručením obmedzeným
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178. Akcia v akciovej spoločnosti predstavuje práva akcionára ako spoločníka
a. podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na
likvidačnom zostatku
b. podieľať sa výlučne na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou
c. vyplácať si dividendy vždy a za každých okolností
d. aktívne sa podieľať na likvidácii spoločnosti
e. podieľať sa na založení a zrušení spoločnosti
179. Akcia v akciovej spoločnosti môže znieť
a. na meno alebo na doručiteľa
b. na odosielateľa alebo na príjemcu
c. na zaknihované cenné papiere
d. na nezaknihované cenné papiere
e. na veriteľa
180. Akcia na doručiteľa akciovej spoločnosti môže byť vydaná
a. len ako zaknihovaná
b. len ako listinná
c. ako zaknihovaná alebo listinná
d. len ako verejne obchodovateľná
e. len za podmienok stanovených audítorom
181. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči akciovej spoločnosti sa vyžaduje
a. zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov
b. predbežný súhlas centrálneho depozitára
c. súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky
d. súhlas Národnej banky Slovenska
e. potvrdenie o úhrade všetkých poplatkov súvisiacich s prevodom
182. Akcie, vytvárajúce jej základné imanie, akciová spoločnosť
a. nesmie upisovať
b. môže upisovať za zákonom stanovených podmienok
c. môže upisovať do 30 dní od jej založenia
d. môže upisovať v prípade finančných ťažkostí spoločnosti
e. môže upisovať, ale len pri rozsiahlom investičnom projekte a s povolením úradu
dohľadu
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183. Hodnota základného imania akciovej spoločnosti musí byť aspoň
a. 25 000 eur
b. 20 000 eur
c. 50 000 eur
d. 33 194 eur
e. 33 000 eur
184. Najvyšším orgánom akciovej spoločnosti je
a. valné zhromaždenie
b. predstavenstvo
c. rada akcionárov
d. dozorná rada
e. výbor pre audit
185. O zvýšení základného imania akciovej spoločnosti rozhoduje
a. valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných
akcionárov
b. predstavenstvo
c. rada akcionárov
d. dozorná rada odhlasovaním všetkými členmi
e. audítor po vykonaní mimoriadneho auditu
186. O zrušení akciovej spoločnosti rozhoduje
a. valné zhromaždenie
b. predstavenstvo
c. Národná banka Slovenska
d. rada akcionárov
e. dozorná rada odhlasovaním všetkými členmi
187. Klientom podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je
a. osoba, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie alebo finančné
poradenstvo
b. osoba, ktorá má záujem o sprostredkovanie poistenia alebo o finančné poradenstvo
c. každý človek
d. osoba, ktorá poskytuje finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo
e. osoba, ktorá má záujem o investovania finančných prostriedkov
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188. Národná banka Slovenska zapíše na základe návrhu navrhovateľa do zoznamu
v príslušnom podregistri
a. viazaného finančného agenta, podriadeného finančného agenta,
sprostredkovateľa doplnkového poistenia a viazaného investičného
agenta
b. samostatného finančného agenta, finančného poradcu
c. finančnú inštitúciu a finančného poradcu
d. samostatného finančného agenta a všetkých jeho zamestnancov
e. finančnú inštitúciu a všetkých finančných agentov s ktorými má uzavretú zmluvu
189. Národná banka Slovenska rozhoduje na základe žiadosti o udelení povolenia
na vykonávanie činnosti
a. samostatného finančného agenta a finančného poradcu
b. finančného poradcu a podriadeného finančného agenta
c. samostatného finančného agenta a viazaného finančného agenta
d. samostatného finančného agenta a podriadeného finančného agenta
e. len finančného poradcu
190. Neprofesionálnym klientom na účely zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov je
a. klient, ktorý je fyzickou osobou, ktorej je poskytované finančné
sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo pre osobnú potrebu alebo
pre potrebu príslušníkov jeho domácnosti
b. každá fyzická osoba, ktorá je klientom podľa tohto zákona
c. klient, ktorý je fyzickou osobou a ktorému je poskytované finančné sprostredkovanie
do výšky zmluvy 10 000 eur
d. právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť kratšie ako 2 roky
e. zákon nerozlišuje medzi profesionálnym a neprofesionálnym klientom
191. Na základe znenia zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nie je možný zmluvný vzťah s predmetom finančného
sprostredkovania alebo finančného poradenstva medzi subjektmi
a. finančná inštitúcia - finančný poradca
b. finančná inštitúcia - samostatný finančný agent
c. finančná inštitúcia - viazaný investičný agent
d. samostatný finančný agent - podriadený finančný agent
e. finančná inštitúcia - viazaný finančný agent
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192. Na základe znenia zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov nie je možný zmluvný vzťah s predmetom finančného
sprostredkovania alebo finančného poradenstva medzi subjektmi
a. samostatný finančný agent - viazaný finančný agent
b. finančná inštitúcia - samostatný finančný agent
c. samostatný finančný agent - samostatný finančný agent
d. finančná inštitúcia - finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore
poistenia alebo zaistenia
e. samostatný finančný agent - podriadený finančný agent
193. Navrhovatelia navrhujú zápisy do registra Národnej banky Slovenska
a. pre viazaných finančných agentov alebo sprostredkovateľa doplnkového
poistenia, podriadených finančných agentov alebo sprostredkovateľa
doplnkového poistenia a viazaných investičných agentov
b. pre samostatných finančných agentov a finančné inštitúcie
c. len pre finančných poradcov
d. pre finančných poradcov a nezávislých finančných agentov
e. pre finančné inštitúcie a viazaných investičných agentov
194. Navrhovateľ je povinný zrušiť zápis svojho viazaného finančného agenta v
registri finančných agentov a poradcov
a. ak ho o to viazaný finančný agent požiada, a to 15 dní odo dňa doručenia
tejto žiadosti
b. v deň skončenia platnosti zmluvy medzi ním a viazaným investičným agentom
c. ak finančnej inštitúcii, s ktorou mal navrhovateľ zmluvu, zaniklo povolenie
d. ak navrhovateľ uzavrel zmluvu aj s iným viazaným finančným agentom
e. ak sa viazaný finančný agent stal podriadeným finančným agentom v inom sektore
195. Označte nepravdivý výrok.
a. Samostatný finančný agent môže mať v jednom sektore uzavretú zmluvu
s najviac jednou finančnou inštitúciou.
b. Samostatný finančný agent môže mať v jednom sektore uzavreté zmluvy s
viacerými finančnými inštitúciami.
c. Samostatný finančný agent v sektore poistenia alebo zaistenia, ktorý je fyzickou
osobou, musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
d. Samostatný finančný agent môže vytvárať siete podriadených finančných agentov.
e. Samostatný finančný agent potrebuje na výkon činnosti povolenie Národnej banky
Slovenska.
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196. Dôveryhodný podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov musí byť
a. finančný agent, finančný poradca a všetci ich zamestnanci vykonávajúci
činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie alebo poradenstvo
b. len člen štatutárneho orgánu finančného agenta zodpovedný za výkon finančného
sprostredkovania
c. len odborný garant finančného agenta, ak takéhoto finančný agent má
d. len samostatný finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, alebo štatutárny orgán
samostatného finančného agenta, ktorý je právnickou osobou
e. len podriadený finančný agent, ktorý vykonáva činnosť vo viac ako jednom sektore
197. Najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vyžadovaný u
a. finančného poradcu, ktorý je fyzickou osobou, štatutárneho orgánu
alebo aspoň jedného člena štatutárneho orgánu a odborného garanta
finančného poradcučlenov štatutárneho orgánu samostatného finančného
agenta, jeho odborného garanta a zamestnancov finančného poradcu
b. odborného garanta samostatného finančného agenta
c. členov štatutárneho orgánu podriadeného finančného agenta
d. odborného garanta podriadeného finančného agenta, ktorý vykonáva činnosť
prostredníctvom zamestnancov
e. podriadených finančných agentov a ich zamestnancov
198. Odborná skúška alebo odborná skúška s vyšším stupňom odbornej
spôsobilosti sa vyžaduje u
a. samostatného finančnéhoagenta, ktorý je fyzickou osobou, štatutárneho
orgánu alebo aspoň jedného člena štatutárneho orgánu a odborného
garanta finančného poradcu
b. finančných poradcov a ich podriadených nezávislých poradcov
c. podriadených finančných agentov a ich zamestnancov
d. viazaných finančných agentov vykonávajúcich činnosť vo viacerých sektoroch
súčasne
e. viazaných investičných agentov vykonávajúcich činnosť pre zahraničnú správcovskú
spoločnosť
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199. Odbornú spôsobilosť preukazuje
a. samostatný finančný agent a finančný poradca Národnej banke
Slovenska, ostatné kategórie agentov svojmu navrhovateľovi
b. podriadený finančný agent Národnej banke Slovenska ku dňu zápisu do registra
c. viazaný finančný agent Národnej banke Slovenska ku dňu podania návrhu jeho
navrhovateľom
d. každý finančný agent finančnej inštitúcii, s ktorou má priamo alebo nepriamo
uzatvorenú zmluvu
e. viazaný investičný agent finančnej inštitúcii v sektore poistenia alebo zaistenia
200. Odborná skúška alebo odborná skúška s certifikátom sa vyžaduje pre
a. stredný, vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti
b. všetky stupne odbornej spôsobilosti
c. základný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti
d. len najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti
e. všetky stupne odbornej spôsobilosti okrem stredného
201. Finančný agent a finančný poradca
a. sú zodpovední za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného
sprostredkovania alebo finančného poradenstva
b. sú zodpovední za škodu spôsobenú klientom od okamihu podpisu zmluvy s
klientom
c. sú zodpovední za všetky škody spôsobené klientmi počas vykonávania finančného
sprostredkovania alebo finančného poradenstva
d. nie sú zodpovední za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania
alebo finančného poradenstva
e. sú zodpovední za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania
alebo finančného poradenstva do výšky 2-násobku minimálnej mzdy
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202. Odborný garant samostatného finančného agenta a odborný garant
finančného poradcu
a. sú povinní do 31. marca kalendárneho roka predkladať Národnej banke
Slovenska správu o vykonávaní funkcie za predchádzajúci kalendárny
rok
b. sú povinní do 15. marca kalendárneho roka predkladať Národnej banke Slovenska
správu o vykonávaní funkcie za predchádzajúci kalendárny rok
c. sú povinní do 31. marca kalendárneho roka predkladať Národnej banke Slovenska
správu o vykonávaní funkcie za predchádzajúci kalendárny mesiac
d. sú povinní do 31. mája kalendárneho roka predkladať Národnej banke Slovenska
správu o vykonávaní funkcie za predchádzajúci kalendárny rok
e. sú povinní do 15. mája kalendárneho roka predkladať Národnej banke Slovenska
správu o vykonávaní funkcie za predchádzajúci kalendárny rok
203. Právnické osoby vznikajú dňom
a. ku ktorému sú zapísané do obchodného registra alebo do iného zákonom
stanoveného registra, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje ich vznik inak
b. založenia
c. určenia sídla právnickej osoby
d. zavkladovania vlastníctva nehnuteľného majetku právnickej osoby do katastra
nehnuteľnosti SR
e. ku ktorému došlo k splateniu základného imania spoločnosti
204. Spoločnosť s ručením obmedzeným je
a. právnickou osobou
b. fyzickou osobou
c. fyzickou osobou podnikateľom
d. fyzickou osobou podnikateľom, ale ak je jej základné imanie vyššie ako 25 000 eur
ide o právnickú osobu
e. združením fyzických osôb
205. Sídlom právnickej osoby je adresa,
a. ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom
registri, alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej
osobitným zákonom
b. z ktorej sa riadi podnik fyzickej osoby
c. trvalého pobytu štatutára fyzickej osoby
d. ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zaevidovaná ako majetok spoločnosti v
katastri nehnuteľnosti
e. ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v živnostenskom registri
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206. Zahraničné osoby
a. môžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok
a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby
b. nemôžu podnikať na území Slovenskej republiky
c. môžu podnikať na území Slovenskej republiky za splnenia určitých podmienok aj
vo väčšom rozsahu ako v domovskom štáte
d. môžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v
rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, ak sú v trvalom zväzku so slovenskou
osobou
e. nemôžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v
rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, okrem výnimiek uvedených v zákone
207. Spoločenskú zmluvu
a. môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom
b. nemôže uzavrieť splnomocnenec
c. môže uzavrieť splnomocnenec aj bez plnomocenstva
d. môže uzavrieť aj konateľ spoločnosti
e. môže uzavrieť aj človek, ktorého poznajú všetci zakladatelia
208. Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu
a. peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti
b. peňažných vkladov hlavných spoločníkov do spoločnosti
c. nepeňažných vkladov tichých spoločníkov do spoločnosti
d. hotovosti v pokladni spoločnosti
e. peňažných i nepeňažných vkladov majoritných spoločníkov do spoločnosti
209. Základné imanie sa vytvára povinne
a. v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti
b. vo verejnej obchodnej spoločnosti a v spoločnosti s ručením obmedzeným
c. v spoločnosti s ručením obmedzeným a v komanditnej spoločnosti
d. len v akciovej spoločnosti
e. v akciovej spoločnosti a v komanditnej spoločnosti
210. Výška základného imania sa
a. zapisuje do obchodného registra
b. nezapisuje do obchodného registra
c. zapisuje do obchodného registra, ak jeho výška presahuje 25 000 eur
d. zapisuje do živnostenského registra
e. zapisuje do obchodného registra, ak jeho výška nepresahuje 5 000 eur
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211. Vkladom spoločníka je
a. súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt,
ktoré spoločník vkladá do spoločnosti a podieľa sa nimi na výsledku
podnikania spoločnosti
b. súhrn peňažných prostriedkov, ktoré zakladateľ vkladá do spoločnosti a podieľa sa
nimi na výsledku podnikania spoločnosti
c. súhrn peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré konateľ vkladá do spoločnosti a podieľa
sa nimi na výsledku podnikania spoločnosti
d. súhrn nepeňažných vkladov, ktoré spoločník vkladá do spoločnosti, ale nepodieľa
sa nimi na výsledku podnikania spoločnosti
e. súhrn peňažných prostriedkov a iných peniazmi oceniteľných hodnôt, ktoré by
spoločník chcel vložiť do spoločnosti, aby sa mu zhodnocovali
212. Spoločnosť vzniká
a. dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra
b. podaním návrhu na zápis do obchodného registra
c. do 90 dní od podania návrhu na zápis do obchodného registra
d. do 30 dní od podania návrhu na zápis do obchodného registra
e. 30 dní po dni, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra
213. Spoločnosť zaniká
a. ku dňu výmazu z obchodného registra
b. do 15 dní od dňa výmazu z obchodného registra
c. do 30 dní od dňa výmazu z obchodného registra
d. smrťou jedného z členov dozornej rady
e. zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia
214. Spoločnosť sa zrušuje
a. uplynutím času, na ktorý bola založená
b. výmazom z obchodného registra
c. zavedením nútenej správy a uspokojením pohľadávok veriteľov
d. do 30 dní od vyhlásenia konkurzu
e. ak základné imanie klesne pod úroveň 10% vkladu spoločníkov
215. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže mať najviac
a. 50 spoločníkov
b. 25 spoločníkov
c. 30 spoločníkov
d. 3 spoločníkov
e. 60 spoločníkov
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216. Spoločnosť s ručením obmedzeným je zodpovedná za porušenie svojich
záväzkov
a. celým svojím majetkom
b. do výšky splatného vkladu zapísaného v obchodnom registri
c. do výšky 90% svojho majetku
d. celým svojím majetkom a všetci zakladatelia aj svojim súkromným majetkom
e. do výšky 75% svojho majetku
217. Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do
obchodného registra sa z každého peňažného vkladu musí splatiť najmenej
a. 30%
b. 50%
c. 15%
d. 100%
e. 80%
218. Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú
spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a
a. dosiahnutie veku 18 rokov,
b. dosiahnutie veku 15 rokov,
c. dosiahnutie veku 21 rokov,
d. dosiahnutie príslušného odborného vzdelania v predmete živnosti
e. ukončenie povinnej školskej dochádzky
219. Preukazom živnostenského oprávnenia je
a. osvedčenie o živnostenskom oprávnení
b. koncesná listina, ktorou bola udelená koncesia
c. výpis z registra právnických osôb
d. rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením (dočasný preukaz)
e. osvedčenie o splnení podmienok ustanovených živnostenským zákonom na
prevádzkovanie živností
220. Zodpovedný zástupca v živnosti
a. musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti
b. nemusí spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti
c. nemusí spĺňať osobitné podmienky prevádzkovania živnosti
d. môže, ale nemusí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti
e. musí spĺňať všeobecné podmienky, ale nemusí spĺňať osobitné podmienky
prevádzkovania živnosti
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221. Zodpovedný zástupca v živnosti
a. musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie
na pobyt podľa osobitných predpisov
b. nemusí mať bydlisko na území Slovenskej republiky, ale musí mať bydlisko na
území Európskej únie
c. musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky, ak je členom dozornej rady
d. musí mať aspoň sedemnásť rokov
e. môže byť osoba, ktorej bolo zrušené živnostenské oprávnenie podľa § 58 ods. 1
písm. c) zákona č.136/2010 Z.z.
222. Výkon štátnej správy v živnostenskom podnikaní riadi a kontroluje
a. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
b. okresný úrad
c. krajský úrad
d. predseda vlády
e. Slovenská živnostenská komora
223. Príjmami fyzickej osoby z podnikania sú príjmy
a. z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva
b. z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného vlastníctva
c. znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu
d. z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia)
e. z predaja hnuteľných vecí
224. Príjmami fyzickej osoby z kapitálového majetku v zmysle zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú
a. úroky a ostané výnosy z cenných papierov
b. príjmy z poľnohospodárskej výroby
c. príjmy z lesného a vodného hospodárstva
d. príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti
e. príjmy komplementárov komanditnej spoločnosti
225. Prevod listinných akcií na meno akciovej spoločnosti sa uskutočňuje
a. rubopisom a odovzdaním akcie
b. len rubopisom
c. len odovzdaním akcie
d. cez burzu cenných papierov
e. len odovzdaním akcie pred notárom
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226. Súčet menovitých hodnôt všetkých druhov akcií akciovej spoločnosti, ktoré
sa majú vydať,
a. musí zodpovedať výške základného imania
b. musí byť nižší ako suma základného imania
c. musí byť vyšší ako základné imanie
d. musí zodpovedať výške vlastného imania
e. musí byť vyšší ako suma vlastného imania
227. Prioritné akcie akciovej spoločnosti sú
a. akcie, s ktorými sú spojené prednostné práva týkajúce sa dividendy
b. dlhopisy, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie spoločnosti
c. právom na prednostné upísanie akcií spoločnosti
d. obligácie, s ktorými sú spojené prednostné práva pri kúpe, predaji spoločnosti a
majú majoritné hlasovacie a odberné práva
e. akcie, ktoré môžu nadobúdať spravidla len zamestnanci, čím sa zvyšuje ich záujem
o prosperitu spoločnosti a prispieva sa tak k sociálnemu zmieru
228. V zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov finančný agent
a. nemôže vykonávať finančné poradenstvo
b. môže vykonávať finančné poradenstvo
c. môže vykonávať finančné poradenstvo len so súhlasom Národnej banky Slovenska
d. môže vykonávať finančné poradenstvo, ale len v poisťovni s ktorou má uzavretú
zmluvu
e. môže vykonávať finančné poradenstvo, ak spĺňa podmienky uvedené v zákone
229. Samostatný finančný agent podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov môže mať v tom istom čase
a. uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami
b. uzavretú písomnú zmluvu iba s jednou finančnou inštitúciou
c. uzavretú písomnú zmluvu iba s jednou poisťovňou
d. uzavretú písomnú zmluvu iba s jedným finančným poradcom
e. uzavretú písomnú zmluvu s jedným poisťovacím maklérom a jedným finančným
poradcom
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230. V zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a
finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa zriaďuje register subjektov oprávnených tieto
činnosti vykonávať, ktorý vedie
a. Národná banka Slovenska
b. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
c. Slovenská banková asociácia
d. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
e. Slovenská kancelária poisťovateľov
231. Má klient povinnosť pri každom bankovom obchode alebo službe preukazovať
svoju totožnosť?
a. Áno, preukazuje svoju totožnosť predložením dokladu totožnosti alebo
iným zmluvne dohodnutým spôsobom
b. Nie, ak požaduje vykonávať anonymné obchody.
c. Áno, ale iba v prípade, že ide realizovať výber hotovosti zo svojho účtu vedeného
v cudzej mene.
d. Áno, ale iba v prípade, keď je vedený v banke ako klient s krátkou históriou.
e. Nie, keď ide o VIP klienta banky.
232. Vykonanie bankového obchodu alebo služby so zachovaním anonymity
klienta
a. je banka a pobočka banky povinná odmietnuť, resp. môže konať v
zmysle udelenia výnimiek uvedených v zákone č. 483/2001 Z. z. o
bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
b. môže banka odmietnuť iba v prípade, ak má pochybnosti o vlastníkovi hotovosti
c. nesmie banka odmietnuť, každý takýto obchod musí vykonať
d. môže banka odmietnuť iba v prípade, že má pochybnosti o klientovi, či má
dostatok finančných prostriedkov na realizáciu obchodu
e. by banka nemala odmietnuť, ak je to v prospech klienta
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233. Banka od klienta fyzickej osoby zo zahraničia požaduje ako identifikačný
doklad totožnosti
a. doklad povolenia na pobyt v SR, pri občanoch EÚ identifikačný preukaz
občana EÚ
b. výhradne len cestovný pas, kde nie je potrebné, aby mal povolenie na dlhodobý
pobyt v SR
c. od týchto osôb banka nevyžaduje identifikáciu
d. doklad s fotografiou a v prípade významnejšej transakcie môže požadovať aj
povolenie na dlhodobý pobyt v SR
e. vodičský preukaz
234. Banka požaduje od klienta fyzickej osoby s trvalým pobytom v SR t.j.
tuzemca rezidenta ako identifikačný doklad totožnosti
a. občiansky preukaz, príp. pri jeho strate potvrdenie od polície o strate
dokladu spolu s iným hodnoverným dokladom - cestovným pasom
b. výhradne len cestovný pas občana EÚ
c. od týchto osôb banka nevyžaduje identifikáciu
d. akýkoľvek doklad s fotografiou
e. vodičský preukaz
235. Sú osobné údaje klienta, ktorý už zrušil účet v banke, predmetom ochrany
osobných údajov?
a. Áno
b. Nie
c. Áno, ale iba v prípade, že klient podpísal o danej skutočnosti žiadosť
d. Áno, ale iba v prípade, že v banke sú vedené účty jeho rodinných príslušníkov
e. Nie, lebo všetky doklady banka bezprostredne po zrušení účtu zničí
236. Súčasťou bankového tajomstva
a. sú informácie a doklady týkajúce sa klienta, ktoré nie sú verejne
prístupné
b. nie sú osobné údaje klientov
c. sú len osobné údaje zamestnancov banky
d. sú osobné údaje klientov, ale len v prípade VIP klientov
e. nie sú informácie o klientovi
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237. Banka je povinná poskytnúť údaje na identifikáciu klienta aj bez súhlasu
klienta
a. na základe písomnej žiadosti osobe, ktorá preukáže, že v dôsledku chyby
pri vykonávaní platobného a zúčtovacieho styku utrpela majetkovú
ujmu
b. vždy
c. nikdy
d. len v prípade, že žiadateľom je finančná polícia
e. ak ide o hľadanú osobu
238. Poskytnúť informácie súdnemu exekútorovi aj bez súhlasu klienta
a. je banka oprávnená
b. nie je banka oprávnená
c. je banka povinná tak, ako ktorémukoľvek inému žiadateľovi
d. nie je banka oprávnená, musí žiadať súhlas od klienta
e. je banka oprávnená, ale len s platným exekučným príkazom a telefonickým
súhlasom klienta
239. Kódexy etiky upravujú
a. etické normy správania sa subjektov podnikajúcich na trhu
b. obchodné podmienky podnikania na trhu
c. princípy odmeňovania
d. morálne normy medziľudského správania
e. špeciálne požiadavky správania sa niektorých subjektov podnikajúcich na trhu
240. Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa nevzťahuje na
a. vypracovanie odborných posudkov a vykonávanie znaleckej činnosti
podľa osobitného predpisu
b. predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby
c. poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely zmeny
zmluvy o poskytnutí finančnej služby
d. spoluprácu pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o
poskytnutí finančnej služby
e. zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s
ponúkanými poistnými produktmi
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241. Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa vzťahuje na
a. poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k
prevoditeľným cenným papierom
b. právnickú osobu, ktorá poskytuje finančné poradenstvo výhradne pre svoje
materské spoločnosti, pre svoje dcérske spoločnosti alebo pre dcérske spoločnosti
svojich materských spoločností
c. finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo, ktoré nie je vykonávané za
peňažnú odplatu alebo za nepeňažnú odmenu
d. poskytovanie všeobecných informácií týkajúcich sa finančných služieb, ak sa tieto
všeobecné informácie neposkytujú s cieľom uzavrieť zmluvu o poskytnutí finančnej
služby
e. poskytovanie mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a telefónneho čísla
potenciálneho klienta finančnej inštitúcii
242. Základné kategórie osôb podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom
sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sú
a. finančný agent, finančný poradca, finančný sprostredkovateľ z iného
členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, sprostredkovateľ
doplnkového poistenia, finančný sprostredkovateľ z iného členského
štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie a viazaný investičný
agent
b. finančný agent, samostatný finančný agent, závislý finančný agent, podriadený
finančný poradca
c. finančný poradca, podriadený finančný maklér, viazaný finančný poradca, nezávislý
finančný poradca
d. finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo
zaistenia, poskytovania vkladov a prijímania úverov, kapitálového trhu a
doplnkového dôchodkového sporenia,
e. viazaný investičný maklér, viazaný finančný agent, podriadený finančný agent,
samostatný finančný agent
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243. Profesionálny klient môže požiadať, aby sa s ním zaobchádzalo ako s
neprofesionálnym
a. vždy
b. len ak to umožní finančný agent
c. len ak to umožní finančný poradca
d. len ak plánuje uzavrieť viac ako jednu zmluvu o poskytnutí finančnej služby
e. len ak uzatvára zmluvu o poskytnutí finančnej služby vo výške 10 000 eur a viac
244. Základný stupeň odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov postačuje pre
a. viazaného finančného agenta a sprostredkovateľa doplnkového poistenia
ktorý je fyzickou osobou, štatutárnym orgánom alebo aspoň jedným
členom štatutárneho orgánu a odborný garant viazaného finančného
agenta a sprostredkovateľa doplnkového poisteniačlenov štatutárneho
orgánu samostatného finančného agenta
b. odborného garanta finančného poradcu
c. členov štatutárneho orgánu podriadeného finančného agenta
d. odborného garanta samostatného finančného agenta
e. finančného poradcu, ktorý je fyzickou osobou
245. Stredný stupeň odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zákonom predpísaný pre
a. podriadených finančných agentov a ich odborných garantov a viazaných
finančných agentov a ich odborných garantov odborného garanta
finančného poradcu
b. odborného garanta samostatného finančného agenta
c. členov predstavenstva finančného poradcu
d. členov štatutárneho orgánu finančného poradcu
e. finančného poradcu, ktorý je fyzickou osobou
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246. Vyšší stupeň odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zákonom predpísaný pre
a. samostatných finančných agentov, členov štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta, jeho odborného garanta a zamestnancov
finančného poradcu
b. finančného poradcu, ktorý je fyzickou osobou
c. finančného poradcu, ktorý nevykonáva činnosť prostredníctvom svojich
zamestnancov
d. finančného poradcu, ktorý je fyzickou osobou a nevykonáva činnosť prostredníctvom
svojich zamestnancov
e. odborného garanta finančného poradcu
247. Vyžadovať od viazaného finančného agenta dodržiavanie všetkých povinností
ustanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi finančná
inštitúcia
a. má povinnosť
b. má povinnosť, len ak sa tak ustanoví v zmluve medzi viazaným finančným agentom
a finančnou inštitúciou
c. má právo, len ak sa tak dohodne s viazaným finančným agentom
d. má právo, ak má podozrenie, že viazaný finančný agent porušil svoje povinnosti
vyplývajúce zo zákona
e. nemusí
248. Vyžadovať od podriadeného finančného agenta dodržiavanie všetkých
povinností ustanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi samostatný finančný agent
a. má povinnosť
b. má povinnosť, ak sa tak ustanoví v zmluve medzi podriadeným finančným agentom
a samostatným finančným agentom
c. má právo, ak sa tak dohodne s podriadeným finančným agentom
d. má právo, ak má podozrenie, že podriadeným finančný agent porušil svoje
povinnosti vyplývajúce zo zákona
e. nemusí
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249. Samostatný finančný agent a finančný poradca
a. musia byť poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
vykonávaní svojej činnosti pred začatím ich vykonávania a toto poistenie
musí trvať po celú dobu ich zápisu v registri nemusia byť poistení pre
prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní počas celej
doby vykonávania činnosti
b. musia byť poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní
činnosti pred začatím vykonávania, ale toto poistenie nemusí trvať po celú dobu
ich vykonávania
c. musia byť poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní
činnosti minimálne dva mesiace pred začatím vykonávania, toto poistenie musí
trvať po celú dobu ich vykonávania
d. musia byť poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní
činnosti minimálne dva mesiace pred začatím vykonávania, ale toto poistenie
nemusí trvať po celú dobu ich vykonávania
e. nemusia byť poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní
činnosti
250. V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania
a. nesmie finančný agent poskytovať klientovi alebo potenciálnemu
klientovi žiadne finančné výhody alebo výhodyhmotnej povahy alebo
nehmotnej povahy
b. smie finančný agent poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi rôzne
výhody finančnej povahy, ako motiváciu na uzavretie poistenia
c. nesmie finančný agent poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne
výhody finančnej povahy, alebo hmotnej povahy s výnimkou predmetov nehmotnej
povahy do hodnoty 500 eur
d. nesmie finančný agent poskytovať klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne
výhody finančnej, hmotnej, alebo nehmotnej povahy, ani reklamné predmety
e. smie finančný agent sľubovať klientovi podiel z vlastnej provízie
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251. V informáciách poskytovaných klientom alebo potenciálnym klientom sa
názov Národná banka Slovenska prípadne názov iného príslušného orgánu
spôsobom, ktorý by vytváral dojem, že tento orgán podporil alebo schválil
finančné služby sprostredkúvané finančným agentom príp. finančným
poradcom
a. nesmie používať
b. môže používať
c. nesmie používať iba názov Národná banka Slovenska z dôvodu zneužitia ochrannej
známky NBS, názvy iných inštitúcii sa používať môžu
d. sa musí používať názov Národná banka Slovenska, pokiaľ tento orgán podporil
alebo schválil finančné služby sprostredkúvané finančným agentom alebo o ktorých
finančný poradca poskytuje finančné poradenstvo
e. smie sa používať iba celý názov Národná banka Slovenska - EUROSYSTEM
252. Samostatný finančný agent
a. je povinný predkladať Národnej banke Slovenska výkaz o vykonávaní
finančného sprostredkovania je povinný do 15. marca kalendárneho roka
predkladať Národnej banke Slovenska výkaz o vykonávaní finančného
sprostredkovania podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho
kalendárneho roka
b. je povinný do 31. mája kalendárneho roka predkladať Národnej banke Slovenska
výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31. marcu
predchádzajúceho kalendárneho roka
c. je povinný do 15. mája kalendárneho roka predkladať Národnej banke Slovenska
výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31. marcu
predchádzajúceho kalendárneho roka
d. nie je povinný predkladať Národnej banke Slovenska žiadne výkazy
e. je povinný do konca kalendárneho roka predkladať Národnej banke Slovenska
výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka
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253. Poisťovníctvo v SR môže byť upravené (regulované)
a. všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a nariadeniami
Európskeho parlamentu a Rady, nariadeniami Európskej komisie
b. výlučne zákonmi prijatými úradom
c. výlučne smernicami európskeho parlamentu a rady
d. výlučne nariadeniami Európskej komisie
e. vyhláškami MF SR a rozhodnutiami súdov
254. Oblasť poisťovníctva legislatívne upravuje najmä
a. zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a Občiansky zákonník
b. zákon o poistnej zmluve a Obchodný zákonník
c. zákon o poisťovniach a bankách
d. zákon o poisťovacej činnosti a Občiansky zákonník
e. zákon o poistnom trhu a Obchodný zákonník
255. Podstatné náležitosti poistných zmlúv v SR upravuje
a. Občiansky zákonník
b. Obchodný zákonník
c. Hospodársky zákonník
d. Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla
e. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
256. Poisťovňa je
a. právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá
vykonáva poisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie
poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska v konaní
podľa osobitného predpisu
b. právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva
poisťovaciu činnosť na základe povolenia vydaného Ministerstvom financií SR
c. združenie osôb a majetku, ktoré vykonávajú poisťovaciu činnosť na základe
povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou
Slovenska v konaní podľa osobitného predpisu
d. právnická alebo fyzická osoba, ktorá nevykonáva poisťovaciu činnosť na základe
povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou
Slovenska
e. fyzická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva poisťovaciu
činnosť na základe povolenia vydaného Ministerstvom financií SR
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257. Pobočka poisťovne z iného členského štátu je
a. organizačná zložka poisťovne z iného členského štátu umiestnená na
území Slovenskej republiky
b. organizačná zložka poisťovne, umiestnená na území iného členského štátu
c. organizačná zložka zaisťovne
d. organizačná zložka zahraničnej poisťovne, umiestnená na území iného členského
štátu
e. organizačná zložka zaisťovne, umiestnená na území iného členského štátu
258. Regulátorom pre komerčné poisťovníctvo na Slovensku je
a. inštitúcia, ktorá zodpovedá za tvorbu právnych predpisov v oblasti
verejného práva t.j. za zákony o poisťovníctve a zákony o dohľade
zodpovedá Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Za vykonávacie
predpisy - vyhlášky zodpovedá Ministerstvo financií Slovenskej
republiky a za opatrenia zodpovedá Národná banka Slovenska; za oblasť
súkromného práva zodpovedá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky (najmä Občiansky zákonník a jeho vykonávacie predpisy)
b. inštitúcia, ktorá vykonáva dohľad nad vykonávaním finančných služieb. Za
poisťovníctvo zodpovedá Ministerstvo financií Slovenskej republiky
c. inštitúcia, zaoberajúca sa mimosúdnym riešením sporov medzi poisťovňou a
klientom. Za oblasť verejného práva zodpovedá Ministerstvo financií Slovenskej
republiky a za oblasť súkromného práva zodpovedá Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky
d. inštitúcia, ktorá reguluje distribúciu produktov v rámci poistného trhu. Za
Slovenskú republiku zodpovedá Slovenský štatistický úrad
e. inštitúcia, ktorá má právo kontrolovať dodržiavanie predpisov na ochranu
spotrebiteľa. V Slovenskej republike je to Slovenská obchodná inšpekcia
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259. Poisťovacou činnosťou je
a. podnikateľská činnosť podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou je preberanie
poistných rizík od osôb ohrozených rovnakým alebo podobným rizikom,
vytváranie a organizovanie poistného kmeňa, vytváranie technických
rezerv na všetky záväzky voči oprávneným osobám z poistných zmlúv
a plnenie týchto záväzkov za odplatu, ktorá sa určí s použitím poistnej
matematiky a štatistiky
b. činnosť kontaktného miesta, oddelenia správy, oddelenia likvidácie a učtárne
c. poistenie, zaistenie, spolupoistenie a poisťovací pool
d. životné a neživotné poistenie
e. poistenie, spolupoistenie, sprostredkovanie a poradenstvo a spolupráca s
Ministerstvom financií SR pri predchádzaní škodám na základe osobitného zákona
260. Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov upravuje
a. vznik, organizáciu, riadenie, vykonávanie činnosti, oceňovanie aktív,
záväzkov a kapitálových požiadaviek na účely dohľadu, reorganizáciu
a zánik poisťovní a zaisťovní, pôsobenie poisťovní a zaisťovní z iných
členských štátov EÚ a nečlenských štátov EÚ a výkon dohľadu nad
poisťovníctvom
b. vznik, obsah, zmeny a zánik poistnej zmluvy
c. vznik, organizáciu, riadenie, vykonávanie činnosti regulátora a dohľadu v
poisťovníctve
d. vznik, organizáciu, riadenie, vykonávanie činnosti poisťovní a sprostredkovateľov v
poisťovníctve a výkon dohľadu
e. vznik, organizáciu, riadenie, vykonávanie činnosti a zánik poisťovní, zaisťovní a
Slovenskej kancelárie poisťovateľov
261. Na účely likvidácie poisťovne alebo zaisťovne sa rozumie likvidáciou
a. proces, ktorý pozostáva zo speňaženia aktív poisťovne alebo zaisťovne
a rozdelenia výnosu medzi veriteľov a akcionárov, ktorý zahŕňa zásah
príslušných orgánov, vrátane konkurzu, podľa osobitných predpisov
b. proces, ktorý pozostáva zo speňaženia aktív poisťovne
c. proces, ktorý pozostáva zo speňaženia aktív zaisťovne
d. proces, ktorý pozostáva z rozdelenia výnosu medzi veriteľov a akcionárov
e. proces, ktorý pozostáva zo speňaženia aktív a rozdelenia výnosu medzi veriteľov a
akcionárov
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262. Poisťovňa je oprávnená vykonávať poisťovaciu činnosť
a. na základe povolenia Národnej banky Slovenska na vykonávanie
poisťovacej činnosti
b. na základe povolenia Ministerstva financií SR na vznik a vykonávanie činnosti
c. na základe povolenia vlády SR
d. zaregistrovaním akciovej spoločnosti na registrovom súde
e. na základe dohody akcionárov o založení poisťovne
263. Charakteristika povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti
a. vydáva sa na neurčitú dobu a nemožno ho previesť na inú osobu,
neprechádza na právneho zástupcu a vydáva sa vždy iba pre poistný
druh životné poistenie alebo pre poistný druh neživotné poistenie
b. môže sa vydať na určitú dobu a možno ho previesť na inú osobu
c. môže byť predmetom postúpenia práv a povinnosti na inú spoločnosť
d. vydáva sa vždy iba pre obidva poistné druhy, t.j. životné a neživotné poistenie
spolu
e. je dočasné a každých päť rokov sa obnovuje, ak o to poisťovňa požiada
264. „Európsky pas“ pre poisťovňu znamená, že
a. povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti vydané v SR je platné
pre všetky členské štáty EÚ alebo pre členské štáty Európskej dohody
o voľnom obchode, ktoré podpísali zmluvu o EHS (t.j. poisťovňa môže
poskytovať služby v rámci celej EÚ)
b. povolenie na podnikanie v poisťovníctve vydané v SR je platné pre celý svet okrem
Japonska
c. poisťovňa môže umiestňovať technické rezervy kdekoľvek v Európe
d. poisťovňa môže poisťovať občanov Európskej únie
e. povolenie na podnikanie v poisťovníctve musí byť vydané pre všetky členské štáty
EÚ iba v Bruseli
265. Poisťovaciu činnosť môže vykonávať
a. iba poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej
činnosti
b. poisťovňa, ktorá požiadala o povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti
c. poisťovňa a zaisťovňa, ktorým bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej
činnosti
d. poisťovňa a sprostredkovateľ, ktorým bolo udelené príslušné povolenie
e. iba poisťovňa, ktorá bola zriadená Ministerstvom financií a ktorej zároveň bolo
udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti
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266. Poisťovňa môže vykonávať iba
a. poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť, na ktorú jej bolo udelené
povolenie, činnosti s tým súvisiace a po súhlase Národnej banky
Slovenska aj finančné sprostredkovanie
b. činnosti, na ktoré jej bolo udelené povolenie, činnosti s tým súvisiace a
sprostredkovanie a ďalšie činnosti, na ktoré má živnostenské oprávnenie
c. všetky činnosti, na ktoré jej bolo udelené povolenie Národnej banky Slovenska
alebo Ministerstva financií SR, činnosti s tým súvisiace, sprostredkovanie predaja
nehnuteľností a ďalšie činnosti, pre ktoré sa manažment rozhodne
d. všetky činnosti, ktoré umožňuje zákon o poisťovníctve bez ohľadu na udelené
povolenie, činnosti súvisiace s poisťovacou alebo inou činnosťou poisťovne
e. činnosti, na ktoré je poisťovňa zaviazaná voči svojim klientom na základe poistných
alebo iných zmlúv, činnosti s tým súvisiace a po súhlase Národnej banky Slovenska
aj akékoľvek iné podnikateľské aktivity
267. Predmetom dohľadu nad poisťovníctvom je
a. kontrola vykonávania poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti,
dodržiavania povolení a iných rozhodnutí podľa zákona o poisťovníctve
a osobitných predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktoré sa vzťahujú na dohliadané subjekty alebo na ich
činnosti, vrátane právne záväzných aktov Európskej únie a vybavovanie
podaní klientov a potenciálnych klientov dohliadaných subjektov
súvisiacich s poskytovaním finančných služieb
b. výlučne dodržiavanie zákona o poisťovníctve
c. riešenie sporov zo zmluvných vzťahov poisťovní a ich klientov
d. dodržiavanie zákona o poisťovníctve a zákona na ochranu spotrebiteľa
e. dodržiavanie smerníc Európskeho parlamentu a Rady
268. Hlavné princípy poistných vzťahov sú
a. solidárnosť, podmienená návratnosť a neekvivalentnosť
b. solidárnosť, nepodmienená návratnosť a ekvivalentnosť
c. rovnosť práv a povinností zmluvných strán a záruka návratnosti investícií
d. neexistencia solidárnosti, návratnosť a garancia vkladu
e. minimálne oceňovanie rizika, návratnosť vložených prostriedkov
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269. Doba platenia poistného je
a. doba, počas ktorej je poistník povinný platiť poistné v dohodnutých
intervaloch
b. frekvencia platenia poistenia počas roka
c. doba, počas ktorej poisťovňa vypláca rentu klientovi
d. doba, počas ktorej nie je poistník povinný platiť poistné za jednotlivé poistné
krytia
e. doba, počas ktorej je možné prerušiť platenie poistného
270. Bežne platené poistné je
a. poistné, ktoré sa platí v dohodnutých poistných obdobiach počas
poistnej doby
b. čiastka, ktorú zaplatí poisťovňa oprávnenej osobe jednorazovo po poistnej udalosti
c. úhrada príspevku zamestnávateľa počas poistnej doby na účet poisteného
d. poistné, ktoré je stanovené percentom z priemernej mesačnej mzdy, pričom platí
oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity
e. poistné, ktoré vzniká bez uzavretia poistnej zmluvy na základe inej skutočnosti
271. Jednorazové poistné (jednorazovo zaplatené poistné) je
a. poistné zaplatené naraz za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie
dojednané
b. mimoriadne poistné na zvýšenie poistného krytia
c. výška poistného plnenia po skončení platnosti poistky
d. poistné rovnomerne rozpočítané a v rovnakej výške platené po celú poistnú dobu
e. výška maximálnej poistnej sumy stanovenej poisťovateľom
272. Dlžné poistné (nezaplatené poistné) je
a. neuhradená čiastka poistného, u ktorého už nastala splatnosť
b. čiastka, ktorú má zaplatiť poisťovňa klientovi, u ktorej už nastala splatnosť
c. druh pripoistenia proti insolventnosti
d. mimoriadne poistné na zvýšenie poistného krytia
e. poistné, ktoré nebolo uhradené do roka od doručenia výzvy poisťovateľa
273. Hodnota poistenej veci je
a. najvyššia možná majetková ujma, ktorá môže v dôsledku poistnej
udalosti nastať
b. dojednaný limit poistného plnenia na jednu poistnú udalosť
c. čiastka, ktorú zaplatí poistený za poistnú ochranu
d. hodnota poistenej veci, na základe ktorej sa môže ale nemusí vychádzať pri
stanovení výšky poistného
e. minimálna hodnota, ktorú požaduje poistený v prípade poistného plnenia
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274. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá peňažná čiastka alebo percento z výšky
poistného plnenia, ktorým sa poistený podieľa na škode spôsobenej poistnou
udalosťou, obvykle sa to nazýva
a. spoluúčasť
b. riziková prémia
c. podiel na škode
d. odkupná hodnota
e. bonus
275. Dohľad nad finančným trhom vykonáva
a. Národná banka Slovenska
b. Úrad dohľadu nad finančným trhom
c. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
d. Úrad pre finančný trh
e. viacero inštitúcií s jednoznačne vymedzenou pôsobnosťou
276. Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad dohliadanými subjektmi
nevykonáva
a. rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov medzi dohliadanými
subjektmi a ich klientmi
b. ustanovovanie pravidiel obozretného podnikania, pravidiel bezpečnej prevádzky a
ďalšie požiadavky na podnikanie dohliadaných subjektov
c. dohliadanie nad dodržiavaním ustanovení zákona o dohľade, osobitných zákonov a
iných všeobecne záväzných právnych predpisov
d. vedenie konaní, udeľovanie povolení, licencií, súhlasov, ukladanie sankcií a opatrení
na nápravu
e. vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov na vykonanie zákonov v
oblasti finančného trhu, ak to tieto zákony ustanovujú
277. Súčinnosť Národnej banke Slovenska pri výkone dohľadu musia povinné
subjekty poskytovať
a. vždy, ibaže by došlo k porušeniu povinnosti mlčanlivosti, prípadne by
sa sprístupnili alebo poskytli informácie v rozpore so zákonom
b. na základe vlastného uváženia
c. vždy, avšak majú právo vyžadovať primeranú odplatu
d. len v prípade, ak majú s Národnou bankou Slovenska uzavretú zmluvu o spolupráci
e. len ak tak rozhodne súd
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278. Osoby poverené výkonom dohľadu na mieste nemajú právo
a. vyžadovať súčinnosť a plnenie povinností dohliadaného subjektu a jeho
zamestnancov ani v prípade, ak by ak by tým bol ohrozený život alebo
zdravie osôb alebo ak by bola porušená zákonom ustanovená povinnosť
mlčanlivosti, ak osoby poskytujúce súčinnosť neboli oprávneným
orgánom zbavené tejto povinnosti
b. vstupovať na pozemky, do budov, miestností, zariadení a iných priestorov
dohliadaného subjektu vrátane jeho dopravných prostriedkov
c. vykonávať opatrenia, potrebné na zabezpečenie účinného a plynulého výkonu
dohľadu
d. vyžadovať od dohliadaného subjektu vyhotovenie písomného protokolu o
vykonanom dohľade na mieste
e. v určenej lehote požadovať od dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov
vysvetlenia, vyjadrenia a ďalšie informácie k predmetu dohľadu a k zisteným
nedostatkom
279. Protokol o vykonanom dohľade na mieste sa uchováva v Národnej banke
Slovenska
a. 10 rokov
b. 5 rokov
c. 15 rokov
d. 3 roky
e. 7 rokov
280. Ktorá z definícií poistenia najviac vystihuje jeho ekonomickú podstatu?
a. Poistený prenáša svoje riziká, ktorých potenciálne škodové dôsledky
sú z jeho individuálneho hľadiska neúnosné, na poistiteľa, ktorý pri
dostatočne veľkom súbore rizík podobného charakteru (poistný kmeň)
je schopný prevzaté riziká s využitím inkasovaného poistného nielen
zvládať ale aj dosiahnuť zisk.
b. Poistenie je povinnosť štátu ochraňovať fyzické a právnické osoby pred
nepriaznivým dopadom neočakávaných udalostí a je považované za jednu z
možností finančného krytia rizika.
c. Poistený prenáša svoje riziká na poistiteľa, ktorý musí prevziať riziká a s využitím
inkasovaného poistného a vlastného imania zvládať bez ohľadu na dosiahnutý zisk
alebo stratu.
d. Poisťovňa musí prebrať od poisteného aj také riziká, ktoré jej neprinesú žiadny
zisk.
e. Poisťovňa nesmie v SR dosahovať zisk z poistnej činnosti, ale musí nakladať s
prostriedkami z poistného tak, aby jej obchodná bilancia bola vyrovnaná.
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281. Môže byť poistník zároveň aj poisteným?
a. Áno.
b. Nie.
c. Iba so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky.
d. Nie, iba v prípade maloletého dieťaťa.
e. Áno, ak o to požiada Národnú banku Slovenska.
282. Z právneho hľadiska je poistenie
a. právnym vzťahom medzi poisťovňou a poistníkom/poisteným, ktorý
môže vzniknúť na základe zmluvy alebo zákona a na základe ktorého
je poisťovňa povinná poskytnúť poistenému alebo oprávnenej osobe
poistné plnenie v dohodnutej výške v prípade, že nastane poistná
udalosť a poistník je povinný platiť poistné
b. právny vzťah medzi sprostredkovateľom a poistníkom/poisteným, na základe
ktorého je sprostredkovateľ povinný zabezpečiť, aby poisťovňa poskytla poistenému
alebo oprávnenej osobe poistné plnenie v dohodnutej výške v prípade, že nastane
poistná udalosť
c. právny vzťah medzi poisťovňou a sprostredkovateľom, na základe ktorého je
sprostredkovateľ povinný zabezpečiť, aby poistník zaplatil poistné a v prípade,
že nastane poistná udalosť, a na základe ktorej je poisťovňa povinná poskytnúť
poistenému alebo oprávnenej osobe poistné plnenie
d. dohovor uzavretý medzi poisťovňou, sprostredkovateľom a poisteným, na základe
ktorého je poisťovňa ochotná poskytnúť poistenému poistné plnenie iba cez
sprostredkovateľa
e. vzťah vzniknutý na základe zákona o poistnej zmluve, podľa ktorého je poisťovňa
povinná poskytnúť poistníkovi poistné plnenie v zákonom stanovenej výške v
prípade, že nastane poistná udalosť a poistený je povinný platiť poistné
283. Poistenie môže vzniknúť len na základe
a. poistnej zmluvy uzavretej dobrovoľne alebo na základe zákonom
uloženej povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu alebo priamo na základe
zákona
b. poistnej zmluvy alebo zamestnávateľom uloženej povinnosti sa poistiť
c. poistnej zmluvy alebo zákonom uloženej povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu
d. poistnej zmluvy alebo preukázaním vôle vykonávať poisťovaciu činnosť
e. poistnej zmluvy alebo všeobecne záväznými prepismi uloženej povinnosti sa poistiť
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284. Poistka je
a. písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy vydané poistiteľom
b. záväzok poisteného k plateniu poistného za poistnú ochranu poskytnutú poistiteľom
c. písomné vyhotovenie druhej poistnej zmluvy s rovnakou poistnou sumou
d. dokument o uzavretí poistnej udalosti vyhotovený poistiteľom
e. dohoda o poistení a pripoistení uzavretá aj bez súhlasu zmluvných strán
285. Poistná zmluva je považovaná za spotrebiteľskú zmluvu v prípade, že
a. poistnú zmluvu uzaviera poisťovňa so spotrebiteľom a vtedy sa musí
spravovať aj podľa pravidiel pre spotrebiteľské zmluvy
b. spotrebiteľské združenie o to požiada a vtedy sa musí spravovať aj podľa pravidiel
pre spotrebiteľské zmluvy
c. spotrebiteľ o to požiada
d. vždy iba na základe rozhodnutia súdu
e. poistná zmluva sa nikdy nepovažuje za spotrebiteľskú zmluvu
286. Spotrebiteľské zmluvy nesmú podľa Občianskeho zákonníka obsahovať
a. ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a
povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (t.j.
neprijateľné podmienky). To neplatí, ak ide o hlavný predmet plnenia
a primeranosť ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito,
jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné podmienky individuálne
dojednané
b. ustanovenia, ktoré zvýhodňujú sprostredkovateľa na úkor poisťovne
c. informácie o spotrebiteľovi a jeho majetkových pomeroch (t.j. neprijateľné
podmienky)
d. ustanovenia, ktoré vyžadujú osobné údaje spotrebiteľa (t.j. neprijateľné
podmienky). To neplatí, ak ide o predmet plnenia, cenu plnenia alebo ak boli
neprijateľné podmienky individuálne dojednané
e. neprijateľné podmienky pri likvidácii poistnej udalosti. To neplatí ak boli
neprijateľné podmienky individuálne dojednané
287. Poistník je
a. fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú
zmluvu a je povinná platiť poistné
b. fyzická alebo právnická osoba, ktorej na základe uzavretej poistnej zmluvy vzniká
právo na poistné plnenie bez ohľadu na to, či poistenie dojednala ona alebo iná
osoba
c. zástupca poisťovne, ktorý ponúka a dojednáva poistenie v mene poisťovne
d. osoba, ktorá sprostredkuje poistenie
e. osoba, ktorá v mene poisťovne podpisuje poistnú zmluvu
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288. Poistený je
a. osoba, na ktorej život, zdravie, majetok, zodpovednosť za škodu alebo
iné hodnoty poistného záujmu sa poistenie vzťahuje
b. fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisťovňou poistnú zmluvu a ktorá
je povinná platiť poistné a má práva stanovené v poistnej zmluve
c. rodinný príslušník, ktorému na základe uzavretej poistnej zmluvy vzniká právo na
poistné plnenie bez ohľadu na to, kto takéto poistenie uzavrel
d. fyzická osoba, ktorej vzniká z titulu uzavretej poistnej zmluvy právo na poistné
plnenie pričom poistenie nesmie byť dojednané inou osobou
e. fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaväzuje uzavrieť s poisťovateľom poistnú
zmluvu, a to aj bez vymedzenia rozsahu, výšky poistného a povinnosti platenia
poistného
289. Osoba, na ktorej život, zdravie, majetok, zodpovednosť za škodu alebo iné
hodnoty poistného záujmu sa poistenie vzťahuje, je
a. poistený
b. poistník
c. oprávnená osoba
d. sprostredkovateľ
e. poistiteľ
290. Oprávnená osoba je osoba,
a. ktorú určí v poistnej zmluve pre prípad smrti poistník a ktorej vznikne
právo na poistné plnenie v prípade smrti poisteného
b. ktorá je povinná platiť poistné
c. ktorú chce ten, kto s poistiteľom uzaviera poistnú zmluvu, poistiť pre prípad smrti
d. ktorú určila poisťovňa bez súhlasu poisťovateľa podieľať sa na výnosoch
e. v prospech ktorej je uzavretá poistná zmluva
291. Poistná doba je
a. celkový čas poistenia, ktorý bol dohodnutý v poistnej zmluve
b. dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy
c. časové obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí bežné poistné
d. časové obdobie po uplynutí poistného obdobia, v rámci ktorého ešte trvá poistná
ochrana
e. lehota, ktorú určil navrhovateľ na prijatie návrhu poistnej zmluvy v prípade, ak ju
neurčil do troch mesiacov odo dňa, keď druhý účastník návrh dostal
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292. Poistné obdobie je
a. časové obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí bežné
poistné
b. dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov od začiatku poistnej zmluvy
c. celkový čas, na ktorý je poistnou zmluvou dohodnuté poistenie
d. obdobie, ktoré nemusí byť dohodnuté v poistnej zmluve
e. obdobie od podpisu poistnej zmluvy po vznik poistnej udalosti
293. Poistné je
a. cena dohodnutá v poistnej zmluve, ktorú je poistník povinný zaplatiť
poisťovateľovi ako protihodnotu za krytie rizika
b. suma, ktorá je vyplatená v prípade smrti poisteného
c. poplatok za uzatvorenie poistnej zmluvy
d. jednorazová forma poistného plnenia
e. finančná čiastka dohodnutá v poistnej zmluve, ktorú musí vyplatiť poisťovňa ak
nastane poistná udalosť
294. Poistné plnenie je
a. peňažné alebo naturálne plnenie, ktoré je poisťovateľ v súlade s obsahom
poistnej zmluvy povinný poskytnúť, ak nastala poistná udalosť
b. peňažné plnenie, ktoré je poisťovateľ v súlade s obsahom poistnej zmluvy povinný
poskytnúť, ak nastala škodová udalosť
c. peňažné plnenie, ktoré je poistník v súlade s obsahom poistnej zmluvy povinný
poskytnúť, ak nastala poistná udalosť
d. peňažné plnenie dohodnuté v poistnej zmluve, ktorú musí zaplatiť poistený
poisťovni za krytie rizika
e. peňažné plnenie dohodnuté v poistnej zmluve, ktorú musí zaplatiť poistený
poistenému za krytie rizika
295. Poistené riziko podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je
a. veľké riziko a je kryté jedinou poistnou zmluvou pri celkovom poistnom
a na to isté obdobie dvoma alebo viacerými poisťovňami, poisťovňami z
iných členských štátov alebo pobočkami zahraničných poisťovní, každou
podľa jej podielu ako spolupoisťovateľa; jedna z nich je určená ako
hlavný spolupoisťovateľ
b. akékoľvek nebezpečenstvo, ktoré je kryté dvoma poistnými zmluvami
c. veľké riziko a je kryté dvomi poistnými zmluvami pri celkovom poistnom
d. akákoľvek živelná udalosť
e. nebezpečenstvo, ktoré vzniká bez ohľadu na vôľu poisteného
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296. Označte pravdivé tvrdenie.
a. Poistné druhy a poistné odvetvia sú stanovené zákonom. Poistné druhy
sú dva a sú to skupiny deviatich životných a osemnástich neživotných
poistných odvetví členené podľa rovnorodosti poistného rizika.
b. Poistné druhy a poistné odvetvia sú členené podľa produktového portfólia každej
poisťovne.
c. Poistné druhy a poistné odvetvia sú upravené vo všeobecných poistných
podmienkach a obvykle sa členia podľa rovnorodosti poistného rizika.
d. Poistné druhy sú členené podľa vzniku poistenia na zákonné a zmluvné. Poistné
odvetvia sa členia podľa rovnorodosti poistného rizika.
e. Poistné druhy sú dva – rizikové a rezervotvorné. Poistné odvetvia sa členia podľa
rovnorodosti poistného rizika.
297. Poistný produkt
a. nie je definovaný zákonom ale jeho obsah stanovuje poisťovňa, pričom
jeden produkt môže obsahovať viacero rizík, resp. odvetví
b. je definovaný zákonom
c. je definovaný zákonom a poisťovňa, nesmie ponúkať produkt, ktorý by obsahoval
viacero rizík, resp. odvetví
d. je definovaný smernicou EÚ
e. je definovaný opatrením Národnej banky Slovenska
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298. Životné poistenie podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov obsahuje
a. 9 poistných odvetví - poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad
dožitia alebo 6 poistných odvetví - poistenie pre prípad smrti, poistenie
pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia;
poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí; poistenie spojené
s kapitalizačnými zmluvami; poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s
investičným fondom; cestovné poistenie; poistenie pre prípad úrazu
alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia
uvedeného v bodoch 1 až 5
b. 5 poistných odvetví - kapitálové poistenie; sporiace poistenie; poistenie spojené
s kapitalizačnými zmluvami; poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným
fondom; poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého
poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5
c. 3 poistné odvetvia - poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo
poistenie pre prípad smrti alebo dožitia; poistenie vena alebo prostriedkov na
výživu detí; poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom
d. 3 poistné odvetvia - poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo
poistenie pre prípad smrti alebo dožitia; poistenie vena alebo prostriedkov na
výživu detí; dôchodkové poistenie
e. 7 poistných odvetví - poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo
5 poistných odvetví - poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia
alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia; poistenie vena alebo prostriedkov
na výživu detí; poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami; poistenie podľa
bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom; cestovné poistenie; poistenie pre prípad
úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného
v bodoch 1 až 5
299. Poistenie osôb podľa Občianskeho zákonníka obsahuje
a. poistenie fyzickej osoby pre prípad jej telesného poškodenia, smrti,
dožitia sa určitého veku alebo pre prípad inej poistnej udalosti
b. poistenie občana Slovenskej republiky pre prípad jeho telesného poškodenia, smrti,
dožitia sa určitého veku alebo pre prípad inej poistnej udalosti
c. poistenie fyzickej osoby pre prípad jej telesného poškodenia, smrti, dožitia sa
určitého veku alebo pre prípad pracovného úrazu alebo choroby z povolania
d. poistenie fyzickej alebo právnickej osoby pre prípad jej telesného poškodenia,
smrti, dožitia sa určitého veku alebo pre prípad inej poistnej udalosti
e. poistenie fyzickej osoby pre prípad jej telesného poškodenia, smrti, dožitia sa
určitého veku alebo pre prípad inej poistnej udalosti, ktorá nastane na území
Slovenskej republiky
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300. Ktoré tvrdenie najviac vystihuje podstatu rezervotvorného poistenia?
a. Ide o poistenie dojednané na určitú sumu, pri ktorom je jednoznačne
jasné, že poistná udalosť nastane, ale nie je možné predpokladať kedy,
preto si poisťovňa musí vytvárať technické rezervy, aby bola schopná v
každom momente vyplatiť dohodnutú poistnú sumu.
b. Poistenie, pri ktorom si poistený musí tvoriť rezervu finančných prostriedkov pre
prípad insolventnosti poisťovne.
c. Poistenie, pri ktorom má poistený aj poisťovňa zákonom zaručený primeraný úrok
z objemu vložených finančných prostriedkov.
d. Poistenie, pri ktorom má poistený právo kedykoľvek si vybrať finančné prostriedky,
ktoré si v poisťovni uložil a preto mu slúži ako rezerva na zabezpečenie úveru v
banke.
e. Rezervné poistenie, ktoré sa použije v prípade, ak poisťovňa bude musieť vyplatiť
dohodnutú poistnú sumu (obnos), upravenú o stratu spôsobenú nedostatočnou
platobnou disciplínou ostatných poistených.
301. Ktoré tvrdenie najviac vystihuje podstatu rizikového poistenia?
a. Poistenie s podmienenou návratnosťou finančných zdrojov, kde existuje
vysoká neurčitosť, či vôbec nastane poistná udalosť, koľkokrát nastane
a v akom rozsahu.
b. Poistenie s nepodmienenou návratnosťou finančných zdrojov, kde existuje vysoká
určitosť, že nastane poistná udalosť, koľkokrát nastane a v akom rozsahu.
c. Poistenie s návratnosťou finančných zdrojov v prípade, že poistná udalosť
nenastane.
d. Poistenie s podmienenou návratnosťou finančných zdrojov, kde existuje nárok
klienta na vrátenie nespotrebovaného poistného.
e. Poistenie s podmienenou povinnosťou klienta zaplatiť poistné iba v prípade, že
nastane poistná udalosť.
302. Právo určiť osobu, ktorá má právo na plnenie v prípade, že bolo dohodnuté,
že poistnou udalosťou je smrť poisteného má
a. ten, kto poistnú zmluvu s poistiteľom uzavrel (poistník)
b. ten, ktorý má právo na plnenie (poistený)
c. poisťovňa po dohode s neopomenuteľnými dedičmi
d. notár
e. manžel/manželka poistenej osoby
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303. Právo zmeniť osobu, ktorá má právo na plnenie v prípade, že bolo dohodnuté,
že poistnou udalosťou je smrť poisteného má
a. poistník, pričom, ak nie je poistník sám poisteným, môže tak urobiť len
so súhlasom poisteného
b. iba ten, kto zmluvu s poistiteľom uzavrel (poistník)
c. iba poistený
d. manžel/manželka poistenej osoby
e. poisťovňa po dohovore s neopomenuteľnými dedičmi
304. Pred uzavretím poistnej zmluvy v prípade poistenia osôb, musí poistiteľ
poistníkovi podľa Občianskeho zákonníka oznámiť okrem iného aj
a. obsah všetkých poistných plnení a všetkých nárokov vyplývajúcich z
poistnej zmluvy, dobu trvania poistnej zmluvy, spôsob zániku poistnej
zmluvy, spôsob platenia poistného a jeho splatnosť, spôsob výpočtu a
rozdelenia bonusov, ak sú súčasťou poistnej zmluvy, spôsob stanovenia
odkupnej hodnoty a rozsah jej záruky, podmienky odstúpenia, všeobecné
informácie o daňových povinnostiach, spôsob vybavovania sťažností a
iné informácie
b. obsah všetkých nákladov poisťovne v súvislosti s uzavretím, správou a likvidáciou
poistnej zmluvy, dobu trvania poistnej zmluvy a spôsob zániku poistnej zmluvy
c. zloženie akcionárov poisťovne a obsah všetkých zmlúv, na základe ktorých sú
investované technické rezervy z poistenia osôb
d. obsah nárokov všetkých poistených v súvislosti s poistnou udalosťou, lehoty na
vybavenie poistného plnenia, premlčacie doby, spôsob vybavovania sťažností a iné
informácie
e. obsah všetkých požiadaviek poisťovne na doklady, ktorými sa v súvislosti s
poistnou udalosťou poistený môže domôcť poistného plnenia v prípade, že
poisťovňa odmietne poskytnúť poistné plnenie
305. Poistenie osôb, pri ktorom je dojednané bežné poistné môže vypovedať
a. poistník výpoveďou podanou minimálne šesť týždňov pred uplynutím
poistného obdobia. Poisťovňa tak môže urobiť iba pri poistení úrazu
b. poistník aj poisťovňa kedykoľvek
c. poistník výpoveďou podanou minimálne šesť týždňov pred uplynutím poistného
obdobia ak s tým súhlasí poisťovňa
d. poisťovňa výpoveďou podanou minimálne šesť týždňov pred uplynutím poistného
obdobia. Poistník tak môže urobiť iba v poistení úrazu
e. poistník výpoveďou podanou minimálne 3 mesiace pred uplynutím poistného
obdobia. Poisťovňa tak môže urobiť iba v poistení úrazu a to bez zbytočného
odkladu po dojednaní
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306. Poistných zmlúv životného poistenia je možné mať
a. ľubovoľný počet
b. iba jednu
c. najviac päť
d. maximálne tri
e. minimálne dve
307. V akej výške by bol nárok na poistné plnenie (ak je určená jedna oprávnená
osoba) v prípade smrti poisteného úrazom, ak bolo uzavreté životné poistenie
s poistnou sumou pre prípad smrti 15 000 eur a pripoistenie smrti úrazom s
poistnou sumou 15 000 eur?
a. 30 000 eur.
b. V prípade smrti do dvoch mesiacov od začiatku poistenia 30 000 eur, inak 15 000
eur.
c. 15 000 eur.
d. V prípade smrti do dvoch mesiacov od začiatku poistenia 15 000 eur, inak 30 000
eur.
e. Od 15 000 eur do 30 000 eur, ako rozhodne poisťovňa.
308. Pri investičnom životnom poistení v prípade dožitia sa dohodnutého veku
poisteného, vyplatí poisťovňa poistenému
a. aktuálny počet alokovaných podielových jednotiek poistnej zmluvy
vynásobený aktuálnou cenou podielovej jednotky, ak nie je garantovaná
vyššia suma
b. dohodnutú poistnú sumu spolu s výnosom
c. jeho poistnú čiastku
d. dohodnutú poistnú sumu
e. polovicu dohodnutej poistnej sumy spolu s podielom na zisku poisťovne
309. Pri zániku zmluvy v rezervotvornom životnom poistení pred koncom poistnej
doby poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe
a. odkupnú hodnotu (odbytné)
b. zaplatené poistné so ziskom
c. zaplatené poistné očistené o náklady súvisiace s poistnou zmluvou
d. hodnotu konta bez nároku na zhodnotenie
e. polovicu zaplateného poistného
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310. Za rok po poistnej udalosti začína plynúť premlčiaca doba pri právach na
plnenie z poistenia, ktorá je
a. trojročná
b. päťročná
c. v životnom poistení nie je žiadna
d. jednoročná
e. štvorročná
311. Poistenie majetku podľa Občianskeho zákonníka obsahuje
a. poistenie majetku pre prípad jeho poškodenia, zničenia, straty,
odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú
b. poistenie majetku pre prípad požiaru, povodne a záplavy
c. poistenie majetku pre prípad povodne, záplavy, zemetrasenia, zrútenia skál a
krádeže
d. možnosť poistiť majetok pre prípad jeho zabezpečenia pred krádežou
e. možnosť poistiť majetok pre prípad jeho poskytnutia ako zálohu pre účely hypotéky
312. Z poistenia majetku má poistený právo
a. aby mu bolo poskytnuté plnenie vo výške určenej podľa poistných
podmienok, ak sa poistná udalosť týka veci, na ktorú sa poistenie
vzťahuje
b. aby bolo poskytnuté tretej osobe plnenie vo výške určenej podľa všeobecných
poistných podmienok, ak sa poistná udalosť týka veci, na ktorú sa poistenie
vzťahuje a za ktorú poistený zodpovedá
c. aby mu bolo poskytnuté plnenie vo výške určenej súdnym znalcom, ak sa poistná
udalosť týka veci, na ktorú sa poistenie vzťahuje
d. aby mu bolo vrátené poistné vo výške určenej podľa všeobecných poistných
podmienok, ak poistná udalosť v danom poistnom období nenastala
e. aby sa mu poskytlo plnenie vo výške, ktorú si určí poistený, ak sa poistná udalosť
týka veci, na ktorú sa poistenie vzťahuje
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313. Pri plnení poisťovní pri viacnásobnom poistení platí:
a. každý z poistiteľov je povinný poskytnúť plnenie do výšky hodnoty
veci alebo dohodnutej poistnej sumy len v pomere sumy, ktorú by bol
povinný plniť podľa svojej zmluvy k sumám, ktoré by úhrnom boli
povinní plniť všetci poistitelia
b. poistiteľ je povinný poskytnúť plnenie do výšky skutočnej hodnoty veci
c. každý z poistiteľov je povinný poskytnúť plnenie do výšky hodnoty veci alebo
dohodnutej poistnej sumy
d. poistiteľ, ktorému je ako prvému nahlásená poistná udalosť, je povinný poskytnúť
plnenie do výšky hodnoty veci alebo dohodnutej poistnej sumy
e. poistiteľ, ktorý poskytne poistné plnenie ako prvý, v plnom rozsahu má právo
žiadať plnenie od ostatných poisťovateľov rovným dielom
314. Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala a preto
a. nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu
nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené alebo ktoré
na seba vzal poistnou zmluvou
b. musí poisťovni pravidelne oznamovať technický stav poisteného majetku
c. musí povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré
sú mu právnymi predpismi uložené alebo ktoré na seba vzal poistnou zmluvou
preniesť na asistenčnú službu poisťovne
d. musí dať vypracovať v pravidelných intervaloch znalecký posudok o stave veci
e. nesmie zverovať povinnosti, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené alebo ktoré
na seba vzal poistnou zmluvou na iné osoby

83

Sektor poistenia alebo zaistenia

otázky pre stredný stupeň

315. Poisťovňa má v poistení majetku právo primerane znížiť poistné plnenie v
prípade, že
a. poistený vedome alebo následkom požitia alkoholu alebo návykových
látok porušil povinnosť dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä
ak porušil povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu
nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené alebo ktoré
na seba vzal poistnou zmluvou, a ak toto porušenie podstatne prispelo
ku vzniku poistnej udalosti alebo k väčšiemu rozsahu jej následkov
b. poistený vedome alebo následkom požitia alkoholu alebo návykových látok
odmietol podrobiť sa preventívnej kontrole poisteného majetku
c. poistený vedome alebo následkom požitia alkoholu alebo návykových látok
previedol vlastníctvo poistenej veci na inú osobu
d. poistený vedome nenahlásil poistnú udalosť ihneď po poistnej udalosti ale v rámci
premlčacej doby
e. poistený vedome alebo následkom požitia alkoholu alebo návykových látok žiadal
poistné plnenie vo vyššej hodnote, ako mu podľa poistnej zmluvy prislúchalo
316. Zmena v osobe vlastníka poistenej veci má za následok
a. zánik poistenia, ak poistné podmienky nestanovujú inak
b. zánik poistenia pri najbližšej splatnosti
c. zánik poistenia ak nový majiteľ neprejaví záujem v zmluve pokračovať
d. prechod poistenia na nového majiteľa
e. zvýšenie poistného
317. Ak poistnú zmluvu v poistení majetku uzavrie iná osoba než majiteľ veci, v
takomto prípade patrí poistné plnenie
a. poistenému (t.j. majiteľovi), ak poistné podmienky neurčujú inak
b. osobe, ktorá poistnú zmluvu uzavrela a platí poistné (poistník)
c. osobe, ktorú určí poisťovňa podľa konkrétnej situácie v čase poistnej udalosti
d. osobe, ktorá podá hlásenie poistnej udalosti ako prvá
e. sprostredkovateľovi, ktorý je povinný vydať poistné plnenie oprávnenej osobe
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318. Ak je poistená vec predmetom záložného práva
a. poisťovateľ poskytne v prípade poistnej udalosti poistné plnenie priamo
záložnému veriteľovi, alebo inej osobe určenej záložným veriteľom, ak
záložca písomne oznámi alebo záložný veriteľ preukáže poisťovateľovi
najneskôr do výplaty plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva k
poistenej veci
b. poisťovateľ neposkytne v prípade poistnej udalosti poistné plnenie záložnému
veriteľovi, alebo inej osobe určenej záložným veriteľom, ale vždy iba poistenému
c. poisťovateľ musí v prípade poistnej udalosti uložiť poistné plnenie do notárskej
úschovy
d. poisťovateľ nie je viazaný právnymi predpismi týkajúcimi sa záložného práva ak on
sám nie je záložným veriteľom
e. poisťovateľ je viazaný zmluvou o zriadení záložného práva iba v prípade, že s tým
vysloví súhlas ešte pred uzavretím takejto zmluvy
319. Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo
a. aby v prípade poistnej udalosti poistiteľ za neho nahradil podľa
poistných podmienok škodu, za ktorú poistený zodpovedá tretej osobe
b. aby v prípade poistnej udalosti poistiteľ poistenému nahradil podľa všeobecných
poistných podmienok škodu, za ktorú poistený sám zodpovedá
c. aby v prípade poistnej udalosti poistiteľ za neho nahradil akúkoľvek škodu, za
ktorú poistený zodpovedá tretej osobe
d. aby v prípade škodovej udalosti poistiteľ, za ktorú poistený nezodpovedá, ale
zaviazal sa uhradiť škodu na základe dohody s poškodeným
e. aby ho v prípade škodovej udalosti poistiteľ zastupoval na súde
320. Ak v poistení zodpovednosti poistený spôsobí škodu následkom požitia
alkoholu alebo návykových látok
a. má poistiteľ proti nemu právo na primeranú náhradu toho, čo za neho
plnil
b. nemá poistiteľ proti nemu právo na náhradu toho, čo za neho plnil
c. má poistiteľ proti nemu právo na primeranú náhradu toho, čo za neho plnil iba v
prípade, že poistený s tým súhlasil
d. má poistiteľ proti nemu právo na primeranú náhradu toho, čo za neho plnil iba v
prípade, že o to požiadal poškodený
e. má poškodený proti nemu právo na priamu náhradu škody a okrem toho aj
primeranú náhradu škody od poisťovne
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321. V prípade, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť iného, než poistníka
(poistenie cudzej zodpovednosti) platí, že
a. v prípade smrti fyzickej osoby alebo zániku právnickej osoby, ktorá
dojednala poistenie vzťahujúce sa na zodpovednosť inej osoby, vstupuje
táto osoba (poistený) do poistenia na miesto toho, kto poistenie
dojednal (poistníka)
b. v prípade smrti fyzickej osoby alebo zániku právnickej osoby, ktorá dojednala
poistenie vzťahujúce sa na zodpovednosť inej osoby, poistenie zaniká
c. v prípade smrti poistníka alebo zániku právnickej osoby, ktorá dojednala poistenie
vzťahujúce sa na zodpovednosť inej osoby, poisťovňa zmluvu vypovie
d. v prípade smrti poisteného musí poistník prevziať záväzky poisteného
e. v prípade smrti fyzickej osoby alebo zániku právnickej osoby, ktorá dojednala
poistenie vzťahujúce sa na zodpovednosť inej osoby, poisťovňa vráti tejto osobe
poistné
322. Repatriácia v cestovnom poistení obvykle znamená
a. prevoz poisteného, resp. jeho telesných pozostatkov na územie
Slovenskej republiky
b. doprava poisteného, jeho blízkych osôb do miesta dovolenky
c. názov operačného zákroku
d. opatrenie vzťahujúce sa na životné poistenie, s výnimkou pomoci turistom
e. pomoc poskytovanú osobám, ktoré sa dostanú do ťažkostí počas cestovania, počas
pobytu mimo domova alebo mimo svojho trvalého bydliska na území Slovenskej
republiky
323. Vlámanie je v poistnej zmluve obvykle definované ako
a. odcudzenie poistenej veci po prekonaní pevnej prekážky (vylomená
zámka, roztlačené zárubne dverí. . .)
b. vykradnutie bytu bez známky poškodenia dverí
c. odcudzenie súčasti stavby
d. preniknutie z interiéru do exteriéru
e. zablokovanie systému ochrany budovy
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324. Ušlým ziskom sa myslí
a. zisk, ktorý by bola poškodená strana dosiahla, keby nenastala škodová
udalosť na živote, zdraví alebo materiálna škoda
b. zisk z bankových vkladov
c. zisk, ktorý by bola poškodená strana dosiahla, keby nastala škodová udalosť na
živote, zdraví alebo materiálna škoda
d. nemajetková ujma, ktorá spočíva v tom, že poškodený v dôsledku škodovej udalosti
dosiahne prírastok na svojom majetku
e. zisk, ktorý by poškodený spravidla nedosiahol v poctivom obchodnom styku
325. Poistenie zodpovednosti za škodu je poistenie, pri ktorom má poistený právo,
aby poisťovňa za neho zaplatila škodu
a. za ktorú poistený zodpovedá
b. ktorú mu spôsobil niekto iný
c. ktorú on zaplatil pri súdnom procese
d. ktorú nespôsobil, ale má uzavretú poistnú zmluvu a platí poistné
e. ktorú mu spôsobila tretia osoba neúmyselne
326. Ktoré z týchto poistných odvetví patrí do neživotného poistenia?
a. poistenie záruky
b. dôchodkové poistenie
c. poistenie pre prípad smrti
d. poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí
e. poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami
327. Náležitosťami poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sú
a. všetky náležitosti poistnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a
údaje o motorovom vozidle podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Súčasťou poistnej zmluvy sú poistné podmienky
b. všetky náležitosti poistnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka
c. všetky údaje o vodičovi a motorovom vozidle podľa zákona č. 381/2001 Z. z.
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
d. všetky náležitosti ustanovené v príslušnom opatrení Národnej banky Slovenska
e. všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené vo všeobecných poistných podmienkach,
ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy
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328. Ak zanikne poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo
malo byť zaplatené poistné a v tomto poistnom období dôjde ku škodovej
udalosti, z ktorej vznikla povinnosť poisťovateľa nahradiť škodu, poisťovateľ
a. má právo na poistné až do konca poistného obdobia
b. nemá právo na poistné až do konca poistného obdobia
c. má právo na poistné až do konca poistného obdobia, len ak sa tak dohodne s
poisteným
d. nemá právo na celé poistné, ak poistený požiada o vrátenie alikvotnej časti
poistného i bez uvedenia dôvodu
e. má právo na poistné, ak sa poistený oneskoril s platbami poistného, resp. poistné
bolo zaplatené po dni splatnosti
329. Po vzniku škodovej udalosti môže poisťovateľ a poistník vypovedať poistnú
zmluvu. Výpoveď pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla po vzniku škodovej udalosti je možné podať
do
a. jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti
poisťovateľovi
b. dvoch mesiacov odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi
c. pätnástich dní odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi
d. osem týždňov odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi
e. troch mesiacov odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi
330. Škodová udalosť podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom
poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je
a. skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva poškodeného na
plnenie poisťovateľa alebo Slovenskej kancelárie poisťovateľov
b. každá skutočnosť, ktorá spôsobí klientovi škodu
c. skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva na regres poisťovne
d. povinnosť zaplatiť škodu spôsobenú pod vplyvom alkoholu
e. iné vyjadrenie pojmu poistná udalosť
331. Ak vodič spôsobil prevádzkou motorového vozidla inému škodu, je povinný
nahlásiť poistnú udalosť
a. poisťovni, s ktorou má uzavreté povinné zmluvné poistenie
b. poisťovni toho, komu spôsobil škodu
c. Slovenskej kancelárii poisťovateľov
d. v ktorejkoľvek poisťovni, aj keď s ňou nemá uzavreté povinné zmluvné poistenie
e. okresnému riaditeľstvu policajného zboru
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332. Existuje na Slovensku poistný garančný fond?
a. Áno, v povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel (PZP).
b. Áno, vytvára ho každá poisťovňa pre prípad svojho krachu
c. Nie, už neexistuje
d. Áno, od vstupu Slovenska do EÚ
e. Nie, zanikol vstupom Slovenska do EÚ
333. Poisťovateľ je po uzavretí poistnej zmluvy povinný vydať poistníkovi
potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a zelenú kartu
a. bez zbytočného odkladu
b. do 14 dní
c. do 30 dní
d. do 2 mesiacov
e. do 6 týždňov
334. Ak zanikne poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenou prevádzkou
motorového vozidla pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo
malo byť zaplatené poistné, má poisťovateľ nárok na pomernú časť poistného
ku dňu, keď poistenie zodpovednosti zaniklo. Zostávajúcu časť poistného je
poisťovateľ povinný poistníkovi vrátiť, ak suma presiahne
a. 1,66 eur
b. 3,32 eur
c. 4,98 eur
d. 3,29 eur
e. 2,16 eur
335. Dôvodom zániku poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla je aj neplatenie poistného. Uzavrieť novú poistnú
zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia
a. má osoba, ktorá má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, a to u
ktoréhokoľvek poisťovateľa
b. nemá poistník povinnosť
c. je možné u ktorejkoľvek zaisťovne
d. je možné počkať do konca kalendárneho roka
e. nie je povinné pokiaľ sa s autom najazdí menej ako 1000 km/rok
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336. Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vydať poistníkovi bez
zbytočného odkladu
a. potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu a zelenú kartu
b. potvrdenie o bezškodovom priebehu poistenia
c. kópiu poistnej zmluvy
d. kópiu zelenej karty a poistnej zmluvy
e. zelenú kartu a doklad o bezškodovom priebehu
337. Čo musí poisťovateľ PZP oznámiť poistníkovi najneskôr desať týždňov pred
koncom poistného obdobia?
a. výšku poistného pre nasledujúce poistné obdobie, dátum skončenia
poistného obdobia a termín do ktorého je možné podať výpoveď poistnej
zmluvy
b. výšku poistného plnenia za uplynulé poistné obdobie, dátum skončenia poistného
obdobia a termín do ktorého je možné podať výpoveď poistnej zmluvy
c. výšku poistného pre nasledujúce poistné obdobia, termín splatnosti poistného a
termín do ktorého je možné odstúpiť od poistnej zmluvy
d. predpokladané priemerné poistné pre nasledujúce poistné obdobie, dátum
splatnosti poistného a termín do ktorého je možné podať výpoveď poistnej zmluvy
e. výšku škodovosti za uplynulé poistné obdobie, dátum skončenia poistného obdobia
v prípade nezaplatenia poistného a termín do ktorého je možné podať výpoveď
poistnej zmluvy
338. Zákonné poistenie sa vyznačuje tým, že
a. poistenie vzniká priamo na základe zákona a rozsah poistného krytia a
výška poistného sú stanovené zákonom
b. poistenie vzniká priamo na základe zákona a rozsah poistného krytia a výška
poistného sú dohodnuté v poistnej zmluve
c. poistenie vzniká na základe poistnej zmluvy a rozsah poistného krytia a výška
poistného sú stanovené zákonom
d. zákonom je určená povinnosť uzavrieť zmluvu, pričom rozsah poistného krytia a
výška poistného sú stanovené zákonom
e. poistenie umožňuje zákon pričom rozsah poistného krytia a výška poistného sú
stanovené poisťovňou
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339. Zmluvné poistenie môže vzniknúť len na základe
a. poistnej zmluvy dobrovoľne uzatvorenej na základe individuálnej
poistnej potreby
b. zákonom uloženej povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu
c. dobrovoľne uzatvorenej poistnej zmluvy alebo zákonom uloženej povinnosti
uzavrieť poistnú zmluvu
d. poistnej zmluvy povinne uzatvorenej na základe osobitného predpisu
e. dobrovoľne uzatvorenej dohody o poistení
340. Povinné zmluvné poistenie môže vzniknúť len na základe
a. poistnej zmluvy, ktorej uzavretie je povinnosť uložená zákonom
b. poistnej zmluvy dobrovoľne uzatvorenej na základe individuálnej poistnej potreby
c. zákonom uloženej povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu alebo priamo na základe
zákona
d. dobrovoľne uzatvorenej poistnej zmluvy na základe zákona alebo vyhlášky
e. poistnej zmluvy uzatvorenej na princípe dobrovoľnosti
341. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu sa vyznačuje tým, že
vzniká
a. až na základe uzavretej poistnej zmluvy, pričom zákon ukladá určitému
subjektu povinnosť uzavrieť zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za
škodu spôsobenú pri výkone určitých činností
b. obstaraním majetku, ktorý musí byť podľa zákona poistený
c. na základe uzavretej zmluvy, pričom zamestnávateľ ukladá zamestnancovi
povinnosť uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti z výkonu povolania
d. začatím vykonávania činnosti, pri ktorej zákon ukladá povinnosť uzavrieť zmluvu
e. spôsobením škody pri vykonávaní činnosti, pri ktorej zákon ukladá povinnosť
uzavrieť zmluvu
342. Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje
a. povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a zriadenie Slovenskej kancelárie
poisťovateľov
b. poistenie všeobecnej zodpovednosti
c. zriadenie Slovenskej kancelárie zaisťovateľov
d. poistenie všeobecnej zodpovednosti a zriadenie Slovenskej asociácie poisťovní
e. zriadenie Slovenskej asociácie poisťovní
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343. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla vzniká
a. na základe poistnej zmluvy
b. na základe zákona
c. pridelením evidenčného čísla
d. automaticky získaním vodičského oprávnenia
e. udelením plnej moci predajcovi vozidla na vybavenie všetkých potrebných dokladov
k prevádzke motorového vozidla
344. V súčasnosti je v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla stanovený limit poistného plnenia
vo výške najmenej
a. 5 mil. eur pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet
zranených alebo usmrtených a 1 mil. eur pre škody na veci, náklady
spojené s právnym zastúpením a ušlý zisk bez ohľadu na počet
poškodených
b. 5 mil. eur pre škody na zdraví a pri usmrtení na každého zraneného alebo
usmrteného a 1 mil. eur pre škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením
alebo stratou veci na každého poškodeného
c. 0,8 mil. eur pre škody na zdraví a pri usmrtení pre každého poškodeného a 0,2 mil.
eur pre škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci na
každého poškodeného
d. 2,1 mil. eur pre škody na zdraví a pri usmrtení a 0,7 mil. eur pre škody vzniknuté
poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
e. 1,8 mil. eur pre škody na zdraví a pri usmrtení a 1,5 mil. eur pre škody vzniknuté
poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
345. Poisťovateľ v poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla má právo na poistné až do konca poistného obdobia,
a. ak poistenie zanikne pred koncom poistného obdobia a v tomto období
dôjde ku škodovej udalosti
b. nemá právo na toto poistné za žiadnych okolností
c. len ak tak ustanoví súd v konaní o náhradu škody alebo sa o tom dohodnú s
poistníkom v rámci mediačného konania
d. nemá právo na celé poistné, ak poistený požiada o vrátenie alikvotnej časti
poistného i bez uvedenia dôvodu
e. ak sa poistený oneskoril s platbami poistného, resp. poistné bolo zaplatené po dni
splatnosti
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346. Priamy nárok poškodeného v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti z
prevádzky motorového vozidla znamená, že
a. poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo
proti poisťovateľovi a je povinný tento nárok preukázať
b. poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody voči poisťovni len
prostredníctvom škodcu
c. poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti
škodcovi, ktorý musí náhradu škody vyplatiť a potom má nárok, aby mu to
poisťovateľ refundoval
d. poškodený je povinný uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti
poisťovateľovi a je povinný tento nárok preukázať, inak poisťovňa nie je povinná
plniť
e. poškodený nie je v žiadnom prípade oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu
škody priamo proti poisťovateľovi, ale iba voči škodcovi a je pritom povinný tento
nárok preukázať
347. Slovenská kancelária poisťovateľov
a. je zriadená zákonom a jej úlohou je okrem iného spravovať poistný
garančný fond, vykonávať hraničné poistenie, vykonávať činnosť
informačného strediska a poskytovať informácie poškodeným o spôsobe
uplatnenia a vyrovnania nárokov na náhradu škody
b. je zriadená dohodou medzi poisťovateľmi, ktorí poskytujú povinné zmluvné
poistenie a jej úlohou je zastupovať ich záujmy pri tvorbe legislatívy
c. je zriadená zákonom a jej úlohou je poskytovať pomoc poškodeným pri vybavovaní
nárokov na náhradu škody z titulu havarijnej poistnej udalosti
d. je zriadená opatrením Národnej banky Slovenska a jej úlohou je vypracovávať
štatistiky o dopravných nehodách a poistných plneniach
e. je zriadená zákonom a jej úlohou je vydávať zelené karty a riešiť poistné udalosti v
prípade, že nie je jasný vinník dopravnej nehody
348. Poistený je oprávnený písomne požiadať poisťovateľa o vydanie dokladu o
škodovom priebehu poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenou prevádzkou
motorového vozidla za celé obdobie trvania zmluvného vzťahu, ale najmenej
za obdobie predchádzajúcich 5 rokov trvania zmluvného vzťahu. Poisťovateľ
je povinný tento doklad vydať do
a. 15 dní od doručenia žiadosti poisteného
b. 8 dní od doručenia žiadosti poisteného
c. 30 dní od doručenia žiadosti poisteného
d. 14 dní od doručenia žiadosti poisteného
e. 7 dní od doručenia žiadosti poisteného
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349. Účastníkmi poistenia môžu byť
a. poistiteľ, poistník, poistený, poškodený v poistení zodpovednosti a
osoba, ktorá bola určená ako oprávnená v poistení pre prípad smrti
b. iba poistiteľ a poistník
c. okrem poistiteľa a poistníka už iba poškodený v poistení zodpovednosti
d. okrem poistiteľa a poistníka iba osoba, ktorá bola určená ako oprávnená v poistení
pre prípad smrti
e. iba poistiteľ, poistený a výhodou poctená osoba
350. Forma poistnej zmluvy (označte jednoznačne pravdivý výrok)
a. pre právne úkony týkajúce sa poistenia je potrebná písomná forma,
ak v Občianskom zákonníku alebo v poistných podmienkach nie je
ustanovené inak
b. poistná zmluva musí mať písomnú formu
c. formu poistnej zmluvy upravujú všeobecné poistné podmienky
d. pre právne úkony týkajúce sa poistenia nie je potrebná písomná forma
e. pre právne úkony týkajúce sa poistenia nie je predpísaná žiadna forma, záleží to
výlučne na dohode zmluvných strán
351. Ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak, poistná doba začína plynúť
a. prvým dňom po uzavretí poistnej zmluvy
b. okamihom podpísania poistnej zmluvy
c. v prvý deň nasledujúceho mesiaca po uzavretí poistnej zmluvy
d. v deň vzniku poistnej udalosti
e. o 12.00 hod. dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako začiatok poistenia
352. Ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak, poistná doba končí
a. o 24.00 hod. dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako koniec poistenia
b. okamihom podpísania novej poistnej zmluvy
c. v prvý deň nasledujúceho mesiaca po ukončení poistnej doby
d. zaplatením poistného za posledné poistné obdobie
e. o 12.00 hod. dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako koniec poistenia
353. Bežné poistné je splatné
a. v prvý deň poistného obdobia, ak nebolo dohodnuté inak
b. vždy v prvý deň nasledujúceho poistného obdobia
c. aj keby bolo dohodnuté inak, tak vždy najneskôr v prvý deň nasledujúceho
poistného obdobia
d. kedykoľvek, najneskôr však v posledný deň poistného obdobia
e. v prvý deň nasledujúceho poistného obdobia, najneskôr však v posledný deň
poistného obdobia
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354. Jednorazové poistné je splatné
a. dňom začiatku poistenia, ak nebolo dohodnuté v poistnej zmluve inak
b. dňom začiatku poistenia, najneskôr však do troch mesiacov po prvom dni poistenia
c. dňom začiatku poistenia, najneskôr však pred nastatím prvej poistnej udalosti
d. dňom uzavretia poistnej zmluvy
e. do troch mesiacov po dojednaní poistnej zmluvy
355. Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku
koncu poistného obdobia v prípade
a. že výpoveď je daná minimálne šesť týždňov pred koncom poistného
obdobia
b. že výpoveď je daná kedykoľvek pred koncom poistného obdobia
c. že je daná výpoveď poistníkom
d. že výpoveď je daná poistníkom alebo poisteným šesť týždňov pred koncom
poistného obdobia
e. že výpoveď je daná presne šesť týždňov pred koncom poistného obdobia
356. Poistenie môže zaniknúť výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej
zmluvy v prípade, že
a. tak bolo vopred dohodnuté. Výpovedná lehota je v tomto prípade
osemdenná a poistenie zanikne jej uplynutím
b. výpoveď dá poistník a ak tak bolo vopred dohodnuté. Výpovedná lehota je v
tomto prípade osemdenná a poistenie zanikne jej uplynutím
c. výpoveď dá poistiteľ a ak tak bolo vopred dohodnuté. Výpovedná lehota je v
tomto prípade osemdenná a poistenie zanikne jej uplynutím
d. tak urobí ktorákoľvek zmluvná strana v lehote osem dní
e. niektorá zmluvná strana odstúpila od zmluvy. Výpovedná lehota je v tomto
prípade osemdenná a poistenie zanikne jej uplynutím
357. Poistenie zanikne nezaplatením poistného do troch mesiacov odo dňa jeho
splatnosti v prípade, že
a. nebolo zaplatené poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové
poistné
b. bežné poistné nebolo zaplatené ihneď po dojednaní
c. bežné poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti
d. v prvom poistnom období nebolo zaplatené jednorazové poistné
e. poistné za prvé poistné obdobie bolo rozdelené na splátky a niektorá zo splátok
nebola zaplatená včas
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358. Poistiteľ má právo na poistné za dobu
a. od vzniku poistenia do jeho zániku
b. po celú dobu trvania poistenia iba v prípade, že nastala poistná udalosť
c. od vzniku poistenia do jeho zániku, minimálne v rozsahu vyplatených poistných
udalostí
d. minimálne dvoch rokov
e. od vzniku poistného rizika až do jeho zániku
359. Poistiteľ je povinný vrátiť zvyšnú časť poistného (nespotrebované poistné) v
prípade, že
a. poistenie zanikne pred uplynutím doby, za ktoré bolo bežné poistné
zaplatené, okrem prípadu, že nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho
poistenia tým odpadol. V tomto prípade patrí poistiteľovi bežné
poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala a
jednorazové poistné mu patrí celé
b. poistník dá výpoveď pred uplynutím doby, za ktoré bolo bežné poistné zaplatené
c. nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol
d. nenastala žiadna poistná udalosť. V tomto prípade patrí poistníkovi bežné poistné
do konca poistného obdobia, v ktorom nenastala žiadna poistná udalosť
e. v poistení s jednorazovým poistným nenastala žiadna poistná udalosť a klient o to
požiada
360. Podmienky vzniku nároku na vyplatenie odkupnej hodnoty a jej výška sú
stanovené
a. vo všeobecných poistných podmienkach
b. v Občianskom zákonníku
c. v zákone o poisťovníctve
d. v zákone o dohľade
e. v zákone na ochranu spotrebiteľa
361. Poistenie v prospech inej osoby je možné dojednať
a. ak nie je účastníkmi dohodnuté inak iba za predpokladu, že táto osoba
prejaví s tým súhlas, ktorý však môže byť daný aj dodatočne pri
uplatnení práv vyplývajúcich z poistnej udalosti
b. iba za predpokladu, že táto osoba prejaví s tým predchádzajúci súhlas
c. iba za predpokladu, že táto osoba prejaví s tým súhlas, ktorý nemôže byť daný
dodatočne pri uplatnení práv vyplývajúcich z poistnej udalosti
d. iba v prípade maloletých detí
e. iba za predpokladu, že táto osoba ešte nenadobudla právnu subjektivitu
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362. Ak má klient uzatvorené majetkové poistenie na rovnaké riziko u viacerých
poisťovateľov, po vzniku poistnej udalosti bude poistné plnenie vyplatené
a. pomernou čiastkou od všetkých poisťovní, u ktorých mal dané riziko
poistené
b. v plnej výške od všetkých poisťovní, u ktorých mal dané riziko poistené
c. nedostane poistné plnenie od žiadnej z poisťovní
d. iba od tej poisťovne, u ktorej mal dojednané najvyššie poistné plnenie
e. od tej poisťovni, ktorú si vyberie klient sám
363. Kedy môže odstúpiť od zmluvy poistník?
a. v prípade poistenia osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu
najneskôr do tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy
b. v životnom poistení kedykoľvek po uzavretí poistnej zmluvy, v neživotnom do
tridsať dní po uzavretí zmluvy
c. vo všetkých poisteniach do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy s výpovednou
lehotou 8 dní
d. do troch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy v poisteniach s jednorazovým
poistným
e. v neživotnom poistení v prípade, že nastala poistná udalosť a vec na ktorú sa
poistenie vzťahovalo zanikla.
364. Aké formálne náležitosti musí splňovať odstúpenie od zmluvy zo strany
poistníka?
a. každý prejav vôle poistníka, urobený do tridsať dní odo dňa uzavretia
poistnej zmluvy, smerujúci k jej zrušeniu musí byť považovaný za
odstúpenie od zmluvy podľa § 802a) ods.1 Občianskeho zákonníka
b. iba prejav vôle poistníka, urobený do pätnásť dní odo dňa uzavretia poistnej
zmluvy, jasne označený ako odstúpenie je možné považovať za odstúpenie od
zmluvy podľa § 802a) ods.1 Občianskeho zákonníka
c. každý prejav vôle poistníka, urobený do desať dní odo dňa uzavretia poistnej
zmluvy, smerujúci k jej zrušeniu musí byť považované za odstúpenie od zmluvy
podľa § 802a) ods.1 Občianskeho zákonníka
d. každý prejav vôle poisťovne, urobený do tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej
zmluvy, smerujúci k jej zrušeniu musí byť považované za odstúpenie od zmluvy
podľa § 802a) ods.1 Občianskeho zákonníka
e. za odstúpenie sa považuje iba podanie, urobené na formulári vydanom príslušnou
poisťovňou
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365. Aké sú vzájomné nároky poistiteľa a poistníka v prípade odstúpenia poistníka
od poistnej zmluvy podľa § 802a) Občianskeho zákonníka?
a. poistiteľ vráti poistníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do
tridsať dní od odstúpenia, zaplatené poistné; pritom má právo si od
zaplateného poistného odpočítať čo už plnil. Ak poskytnuté poistné
plnenie presahuje výšku zaplateného poistného, vráti poistník alebo
poistený poistiteľovi výšku poistného plnenia, ktorá presahuje zaplatené
poistné.
b. poistiteľ vráti poistníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsať dní
od odstúpenia, zaplatené poistné; pritom nemá právo si od zaplateného poistného
odpočítať čo už plnil.
c. poistiteľ vráti poistníkovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsať dní
od odstúpenia, zaplatené poistné; pritom nemá právo si od zaplateného poistného
odpočítať čo už plnil. Ak vrátené poistné nedosahuje výšku vyplateného poistného
plnenia poisťovateľ je povinný znášať tento rozdiel.
d. zmluvné strany nie sú povinné si navzájom vrátiť, čo si už plnili.
e. zmluvné strany sú povinné si navzájom vrátiť, čo si už plnili.
366. Poistiteľ môže od poistnej zmluvy odstúpiť
a. pri vedomom porušení povinnosti poistníka odpovedať pravdivo a
úplne na všetky písomné otázky poistiteľa, týkajúce sa dojednávaného
poistenia
b. pri porušení povinnosti poistníka odpovedať na otázky poistiteľa, alebo osoby,
ktorá ju zastupuje
c. pri porušení povinnosti poistníka zaplatiť včas poistné
d. pri vedomom porušení povinnosti poisťovne spracovať pravdivo a úplne všetky
odpovede poistníka, týkajúce sa dojednávaného poistenia
e. pri porušení povinnosti sprostredkovateľa odpovedať v mene klienta pravdivo a
úplne na všetky písomné otázky poistiteľa
367. Poistná udalosť je
a. náhodná udalosť vymedzená poistnou zmluvou, s ktorou je spojený
vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie
b. náhodná udalosť, z ktorej vznikla škoda a s ktorou je spojený vznik práva
poškodeného na poistné plnenie
c. náhodná udalosť, z ktorej vznikla poisťovni škoda
d. náhodná udalosť, ktorá nie špecifikovaná v poistnej zmluve, v prípade vzniku
ktorej je poisťovňa povinná vyplatiť poistné plnenie
e. situácia, na ktorú sa nevzťahuje poistenie a to aj za okolností, že sa vie, či a kedy
vznikne
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368. Poistnou zmluvou sa zaväzuje
a. poistiteľ, že poskytne v dojednanom rozsahu plnenie, ak nastane
náhodná udalosť v zmluve bližšie označená a poistník sa zaväzuje platiť
poistné
b. poistiteľ, že refunduje náklady na rekonštrukciu poškodeného majetku
c. poistený, že bude dodržiavať zákon, ak poisťovateľ poskytne v dojednanom rozsahu
plnenie
d. poistiteľ, že poskytne finančnú výpomoc, ak nastane náhodná udalosť v zmluve
bližšie označená ak sa poistník zaviaže, že bude platiť poistné
e. poistiteľ, že poskytne v dojednanom rozsahu pôžičku, ak nastane náhodná udalosť
v zmluve bližšie označená a poistník sa zaväzuje platiť splátky úveru
369. Poistná zmluva vzniká (t.j. stáva sa platnou)
a. prijatím návrhu na poistenie (podpísaním). Ak návrh zmluvy predkladá
poistiteľ, môže ho poistník prijať aj zaplatením navrhnutého poistného
b. prijatím návrhu na poistenie (podpísaním)
c. zaplatením poistného
d. prijatím (podpísaním) návrhu zmluvy, ktorý predkladá vždy poistiteľ
e. výlučne podpísaním zmluvnými stranami, za účasti oboch strán
370. Poistná zmluva musí podľa Občianskeho zákonníka obsahovať najmä
a. poistnú sumu, poistné a jeho splatnosť, poistnú dobu, informáciu o
prípadných podieloch na výnosoch v poistení osôb, práva a povinnosti
poisťovateľa, poisteného, poistníka a výšku odkupnej hodnoty v poistení
osôb pri predčasnom ukončení poistenia
b. výšku každého poistného plnenia
c. poistnú sumu očistenú o DPH, poistné, informáciu o termínoch výplaty podielov
na zisku poisťovne, práva a povinnosti poisťovateľa, poisteného, poistníka
d. informáciu o hospodárení poisťovne s technickými rezervami v poistení osôb, práva
a povinnosti poisťovateľa, poisteného, poistníka a sprostredkovateľa
e. poistný čas, informáciu o spôsobe uplatnenia podielov na výnosoch v poistení
osôb, práva a povinnosti sprostredkovateľa a poradcu pri poskytovaní jeho služieb
a výšku limitu zodpovednosti sprostredkovateľa pri predčasnom ukončení poistenia
371. Zmluvnými stranami v poistnej zmluve sú
a. poisťovňa a poistník
b. poisťovňa a poistený, aj keď zmluvu sám neuzavrel
c. poisťovňa, poistník a sprostredkovateľ
d. poisťovňa a sprostredkovateľ
e. sprostredkovateľ a poistník

99

Sektor poistenia alebo zaistenia

otázky pre stredný stupeň

372. V prípade nezaplatenia poistného za prvé poistné obdobie alebo
jednorazového poistného do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti
a. poistenie zaniká
b. prechádza povinnosť uhradiť dlžné poistné z poistníka na poisteného
c. poistenie nadobúda účinnosť s výhradou
d. poisťovňa vyzve poistníka, ktorý má povinnosť doplatiť poistné aj úroky z
omeškania
e. môže poisťovňa uhradiť poistné za poistníka a vymáhať si ho späť súdnou cestou
373. Výluky z poistenia sú udalosti, riziká alebo predmety
a. na ktoré sa podľa poistných podmienok dohodnuté poistenie nevzťahuje
b. ktoré sú uvedené v Občianskom zákonníku
c. ktoré sú kryté dohodnutým poistením
d. ktoré vyžadujú špeciálne pripoistenie
e. pri ktorých poistné plnenie musí byť odsúhlasené výlučne likvidátorom poisťovne
374. Všeobecné poistné podmienky, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva
a. musia byť súčasťou poistnej zmluvy alebo poistník musí byť oboznámený
s poistnými podmienkami pred uzavretím zmluvy
b. sú súčasťou Občianskeho zákonníka a schvaľuje ich Národná banka Slovenska
c. nemusia byť priložené, ani s nimi poistený nemusí byť oboznámený
d. musia byť súčasťou zákona o poisťovníctve
e. nemusia byť súčasťou poistnej zmluvy
375. Redukcia poistenia nastáva v prípadoch
a. nezaplatenia poistného pri rezervotvornom poistení, ak tak stanovujú
poistné podmienky
b. ak tak stanovuje Občiansky zákonník a poistník nezaplatí poistné pri
rezervotvornom poistení
c. stanovených v zákone o poisťovníctve
d. nezaplatenia poistného
e. nezaplatenia poistného pri rizikovom poistení
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376. Poistné plnenie je splatné
a. do pätnástich dní od ukončenia vyšetrenia potrebného na zistenie
rozsahu povinnosti poistiteľa plniť
b. do pätnástich dní od nahlásenia poistnej udalosti
c. do mesiaca po tom, čo poistiteľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu
povinnosti poistiteľa plniť
d. do konca poistného obdobia, v ktorom nastala poistná udalosť
e. v momente, keď poistiteľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti
poistiteľa plniť
377. Poistná udalosť vzniká
a. vtedy, keď nastane skutočnosť, s ktorou je podľa poistnej zmluvy
spojený vznik povinnosti poistiteľa plniť a právo poisteného na poistné
plnenie
b. momentom vzniku akejkoľvek škodovej udalosti u poisteného
c. uplatnením práva na poistné plnenie poisteným
d. registráciou hlásenia škodovej udalosti v poisťovni
e. uplatnením náhrady škody na súde
378. Zaisťovňa
a. je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá
vykonáva zaisťovaciu činnosť na základe povolenia na vykonávanie
zaisťovacej činnosti udeleného Národnou bankou Slovenska
b. nemusí mať v SR právnu formu akciovej spoločnosti
c. je právnická osoba, ktorá vykonáva poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť na základe
povolenia živnostenského úradu
d. môže okrem zaistných zmlúv uzatvárať tiež poistné zmluvy s poistníkmi
e. je právny subjekt, ktorý povoľuje činnosť poisťovateľom
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379. Zaisťovacia činnosť je
a. podnikateľská činnosť podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou je prijímanie
rizík postúpených poisťovňou, poisťovňou z iného členského štátu,
zahraničnou poisťovňou, zaisťovňou, zaisťovňou z iného členského štátu
alebo zahraničnou zaisťovňou
b. poistenie, zaistenie, spolupoistenie, spoluzaistenie
c. poisťovanie, ohodnocovanie rizík, tvorba technických rezerv a poskytovanie
poradenskej činnosti v oblasti poisťovníctva
d. poisťovanie veľkých rizík a zaisťovanie ostatných rizík
e. vypočítavanie solventnosti poisťovní, kontrola manažmentu rizík, administrovanie
technických rezerv, poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti sprostredkovania v
poisťovníctve
380. Základným cieľom zaistenia je
a. ochrana poisťovateľa prenosom časti poistného rizika na zaisťovateľa
b. ochrana oprávnenej osoby
c. ochrana poistníka
d. ochrana poisteného
e. ochrana nefinančných podnikateľských subjektov
381. Zaistné je
a. cena zaistenia, ktorú platí poisťovateľ zaisťovateľovi
b. odmena za zaistenie, ktorú platí zaisťovateľ poisťovateľovi
c. cena zaistenia, ktorú platí zaisťovateľ poisťovateľovi
d. cena zaistného kmeňa
e. horná hranica zaistného plnenia, ktorá musí byť uvedená v zaistnej zmluve
382. Počas poskytnutia finančného sprostredkovania alebo poradenstva je agent,
resp. poradca povinný
a. zistiť a zaznamenať požiadavky a potreby klienta, jeho skúsenosti a
znalosti týkajúce sa príslušnej finančnej služby a jeho finančnú situáciu
b. zistiť a zaznamenať vzdelanie klienta
c. upozorniť klienta na situáciu na svetových finančných trhoch
d. zistiť a zaznamenať znalosti klienta týkajúce sa poistných produktov všeobecne
e. na žiadosť klienta zistiť a zaznamenať jeho požiadavky a potreby, jeho skúsenosti
a znalosti
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383. Ak finančný agent/poradca nezistí pred poskytovaním finančného
sprostredkovania/poradenstva informácie o požiadavkách, potrebách,
skúsenostiach, znalostiach a o finančnej situácii klienta
a. nesmie klientovi poskytnúť finančné sprostredkovanie/poradenstvo,
okrem prípadov, keď klient písomne alebo na inom trvanlivom médiu
preukázateľne odmietne poskytnúť tieto informácie a trvá na uzavretí
zmluvy
b. smie klientovi poskytnúť finančné sprostredkovanie/poradenstvo len v súvislosti so
životným poistením
c. smie klientovi poskytnúť finančné sprostredkovanie/poradenstvo len v súvislosti s
neživotným poistením
d. smie klientovi poskytnúť finančné sprostredkovanie/poradenstvo pre prípad
havarijného poistenia.
e. nesmie klientovi poskytnúť finančné sprostredkovanie/poradenstvo
384. Pod pojmom neprofesionálny klient sa rozumie klient, ktorý
a. je fyzickou osobou, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie
alebo finančné poradenstvo pre osobnú potrebu alebo pre potrebu
príslušníkov jeho domácnosti
b. má prax vo sfére finančných služieb
c. je právnickou osobou, podnikajúcou v oblasti finančných služieb (napr. banka,
poisťovňa, obchodník s cennými papiermi)
d. disponuje dostatočným objemom finančných prostriedkov, ktoré mu zabezpečia
individuálne riešenie svojich potrieb
e. vykonáva správu zverených finančných prostriedkov pre ďalšiu osobu – konečného
spotrebiteľa
385. Pred vykonávaním finančného sprostredkovania musí byť klient informovaný
o
a. existencii akéhokoľvek peňažného alebo nepeňažného plnenia, ktoré
prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie od inej osoby ako
je klient
b. existencii akejkoľvek finančnej odmeny za sprostredkovanie, nie však výške
c. priemernej výške nákladov poisťovne a to iba na základe žiadosti klienta
d. priemernej výške nákladov poisťovne
e. existencii finančnej odmeny za poradenstvo, a to na žiadosť klienta
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386. Technická úroková miera je úroková miera,
a. ktorú poisťovňa používa na výpočet poistného a technickej rezervy na
životné poistenie pre zohľadnenie časovej hodnoty peňazí
b. ktorá prislúcha klientovi ako úrok z omeškania pri poistnom plnení
c. ktorú sa zaväzuje každoročne poisťovňa vyplatiť poistenému
d. ktorú používajú poisťovne pre zmluvy o neživotnom poistení pomocou
poistno-matematických metód
e. ktorú poisťovne dohodujú s bankami pri umiestňovaní technických rezerv
387. Poistné plnenia pre prípad dožitia v poistení osôb sa zdaňujú ako
a. príjmy z kapitálového majetku
b. príjem z úroku/úrokového výnosu
c. príjmy fyzických osôb
d. príjmy z vedľajšej činnosti
e. nezdaňujú sa
388. Od 1. januára 2011 odpočítanie z daňového základu, resp. možnosť zníženia
daňového základu o zaplatené poistné v danom roku
a. nie je možné uplatniť
b. je možné uplatniť vo všetkých odvetviach životného poistenia
c. je možné uplatniť v životnom, ako aj neživotnom poistení
d. je možné uplatniť v neživotnom poistení
e. je možné uplatniť v životnom poistení spojeného s investičným fondom
389. Nárok na odpočítanie z daňového základu v prípade rezervotvorného
životného poistenia od 1. januára 2011
a. nevzniká
b. vzniká pri každej poistke
c. vzniká výplatou plnenia po dosiahnutí 65. roku života
d. vzniká začatím jeho uplatňovania po 2 rokoch trvania poistnej zmluvy
e. vzniká povinnosťou podať daňové priznanie pre daň z príjmu fyzických osôb
390. Základom dane z poistných plnení v prípade dožitia konca poistnej doby je
a. výška plnenia znížená o zaplatené vklady alebo poistné
b. celková výška poistného plnenia
c. výška plnenia znížená o plnenia z pripoistení
d. celková výška zaplatených vkladov, resp. poistného
e. výška plnenia zvýšená o zaplatené vklady alebo poistné
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391. Od dane sú oslobodené
a. plnenia z poistenia osôb, okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia
určitého veku alebo doplnkového dôchodkového sporenia a prijaté
náhrady škôd, náhrady nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku
a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu
b. vklady v poisťovniach
c. pôžičky poskytované v rámci PZP
d. všetky plnenia z poistenia osôb
e. výnosy z hypotekárnych úverov, na ktoré poisťovne vinkulujú poistné plnenie
392. Poisťovniam udeľuje povolenie a dohliada na ich činnosť
a. Národná banka Slovenska
b. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
c. Úrad pre dohľad nad poisťovňami a zaisťovňami
d. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
e. Úrad pre finančný trh
393. Poisťovacia činnosť poisťovne z iného členského štátu podlieha dohľadu
a. domovského členského štátu
b. hostiteľského členského štátu
c. centralizovanému európskemu dohľadu
d. Úradu pre dohľad nad poisťovňami a zaisťovňami
e. Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky
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394. Smernica Európskeho parlamentu a Rady zaväzuje
a. členský štát, aby implementoval obsah smernice do svojho právneho
poriadku
b. občana členského štátu EÚ, aby ju ihneď po zverejnení obsahu smernice rešpektoval
a riadil sa podľa nej
c. podnikateľské subjekty každého členského štátu, aby ihneď po zverejnení smernice
upravili svoje zmluvné záväzky voči svojim partnerom v súlade s ustanoveniami
smernice
d. poskytovateľov služieb spotrebiteľom, aby ihneď po zverejnení smernice upravili
svoje zmluvné záväzky voči spotrebiteľom v súlade s ustanoveniami smernice
e. súdy, aby spory medzi poskytovateľmi finančných služieb a retailovými klientmi
rozhodovali v súlade s ustanoveniami smernice
395. Poisťovňa môže zveriť výkon poisťovacej činnosti inej osobe
a. na základe zmluvy o zverení výkonu činností, pričom poisťovňa naďalej
zodpovedá za neplnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 39/2015
Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných
právnych predpisov vzťahujúcich sa na jej činnosť
b. na základe ústnej dohody
c. na základe zmluvy o poskytnutí asistenčných služieb
d. na základe zmluvy o zverení výkonu činností, pričom poisťovňa nie je zodpovedná
za plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a iných právnych predpisov vzťahujúcich sa
na jej činnosť, ktoré sú zmluvou zverené inej osobe
e. na základe zmluvy o poskytnutí finančných služieb
396. Technické rezervy poisťovne
a. musia byť stanovené na všetky záväzky voči poistníkom, poisteným,
príjemcom poistného plnenia, príjemcom zaistného plnenia
b. môžu byť stanovené v dostatočnej výške na zabezpečenie schopnosti poisťovne
kedykoľvek splniť všetky svoje záväzky z poistných zmlúv
c. musia byť stanovené v dostatočnej výške na zabezpečenie schopnosti poisťovne
splniť aspoň polovicu svojich záväzkov z poistných zmlúv
d. musia byť použité na zabezpečenie schopnosti poisťovne splniť všetky svoje
záväzky z úverových a iných zmlúv
e. musia byť stanovené vo výške podľa rozhodnutia Národnej banky Slovenska a
slúžia na zabezpečenie schopnosti poisťovne kedykoľvek splniť všetky svoje záväzky
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397. Solventnosť poisťovne znamená
a. schopnosť poisťovne v každom okamihu zabezpečiť úhradu záväzkov
vyplývajúcich z poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti
b. schopnosť dočasne zabezpečiť vlastnými zdrojmi úhradu záväzkov vyplývajúcich z
uzavretých poistných zmlúv
c. schopnosť trvale zabezpečiť vlastnými i cudzími zdrojmi úhradu záväzkov
d. schopnosť dočasne zabezpečiť cudzími zdrojmi úhradu záväzkov vyplývajúcich z
uzavretých poistných zmlúv alebo zaisťovacích zmlúv
e. schopnosť dočasne zabezpečiť cudzími zdrojmi úhradu záväzkov vyplývajúcich z
uzavretých zaisťovacích zmlúv
398. Poistné pre nové zmluvy v životnom poistení
a. musí byť stanovené v dostatočnej výške na základe primeraných
aktuárskych predpokladov, a to tak, aby umožnilo poisťovni splniť
všetky svoje záväzky a tvoriť primerané technické rezervy
b. môže byť stanovené na základe poistno-matematických metód alebo akýchkoľvek
iných metód tak, aby jeho výška aspoň sčasti zabezpečovala splnenie všetkých
záväzkov poisťovne vrátane tvorby primeraných technických rezerv
c. môže byť stanovené na základe odborného odhadu tak, aby jeho výška
zabezpečovala trvalú splniteľnosť záväzkov poisťovne u poistných zmlúv
d. musí byť stanovené tak, aby jeho výška zodpovedala potrebám klienta aj poisťovne
vrátane tvorby technických rezerv
e. musí byť stanovené na základe poistno-matematických metód tak, aby jeho
výška zabezpečovala jeho predajnosť na poistnom trhu a pokiaľ možno aj trvalú
splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovne vrátane tvorby technických rezerv
399. Poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne je oprávnená previesť poistný
kmeň alebo jeho časť na
a. poisťovňu z iného členského štátu alebo pobočku zriadenú v inom
členskom štáte na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky
Slovenska
b. zaisťovňu z iného členského štátu alebo pobočku zriadenú v inom členskom štáte
na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska
c. banku z iného členského štátu alebo pobočku zriadenú v inom členskom štáte na
základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska
d. pobočku zriadenú v inom členskom štáte na základe predchádzajúceho súhlasu
Národnej banky Slovenska
e. banku alebo pobočku zriadenú v inom členskom štáte na základe predchádzajúceho
súhlasu Národnej banky Slovenska
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400. Poisťovateľ vydáva druhopis poistky
a. v prípade straty alebo zničenia poistky
b. pri zániku poistenia
c. pri vzniku poistenia
d. v prípade viacnásobného poistenia
e. ak sa počas trvania poistnej zmluvy zmenili údaje týkajúce sa pobočky poisťovateľa,
s ktorou bola uzavretá poistná zmluva
401. Ak v prípade, že bolo dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného,
nebola určená oprávnená osoba, alebo ak táto osoba nenadobudne právo na
plnenie, nadobúdajú toto právo osoby uvedené v zákone v poradí
a. manžel poisteného, deti poisteného, rodičia poisteného, osoby, ktoré
žili po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej
domácnosti a starali sa o spoločnú domácnosť alebo boli výživou
odkázané na poisteného, dedičia poisteného
b. manžel poisteného a ak ho niet deti poisteného
c. rodičia poisteného, ak ich niet osoby, ktoré žili po dobu najmenej jedného roka pred
jeho smrťou v spoločnej domácnosti alebo boli výživou odkázané na poisteného; ak
ich niet nadobúdajú toto právo dedičia poisteného
d. dedičia poisteného
e. banka, ak mal poistený nesplatený úver, manžel, deti, rodičia, poisťovňa
402. Ak poistenému majetku bezprostredne hrozila poistná udalosť
a. poistený má právo na náhradu nákladov účelne vynaložených na
odvrátenie takejto poistnej udalosti
b. poistený nemá právo na náhradu nákladov účelne vynaložených na odvrátenie
alebo zmiernenie následkov poistnej udalosti
c. poistený nesmie do vývoja poistnej udalosti zasahovať
d. poistený má urýchlene informovať poisťovňu o hroziacej poistnej udalosti a vyčkať
na jej pokyny
e. poistený má právo obrátiť sa s nárokom na náhradu nákladov účelne vynaložených
na odvrátenie alebo zmiernenie následkov poistnej udalosti na obecný úrad
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403. Ak poistený pri poistení zodpovednosti za škodu nedodržuje povinnosti
stanovené v poistnej zmluve alebo v zákone
a. poistiteľ nemá právo znížiť náhradu škody, ktorú vypláca poškodenému,
ale sumu, o ktorú nemohol svoje plnenie znížiť je povinný mu uhradiť
poistený
b. poistiteľ má právo znížiť náhradu škody, ktorú vypláca poškodenému
c. poistiteľ má právo znížiť náhradu škody, ktorú vypláca poškodenému, ale sumu, o
ktorú poistiteľ znížil náhradu škody je povinný mu uhradiť priamo poistený
d. poistiteľ má právo znížiť náhradu škody, ktorú vypláca poškodenému, ale sumu, o
ktorú mohol svoje plnenie znížiť je povinný odviesť do garančného fondu
e. poistiteľ nemá povinnosť vyplatiť náhradu škody, na ktorú by inak poškodený mal
nárok. V takom prípade znáša poškodený celú škodu sám
404. Národná banka Slovenska môže na vykonanie úkonu v konaní pred Národnou
bankou Slovenska
a. určiť lehotu, ak ju neustanovuje zákon
b. určiť kratšiu lehotu, ako ustanovuje zákon
c. určenú lehotu predĺžiť, aj ak sa jedná o lehotu na zaplatenie splatného poplatku
za úkon alebo konanie vykonávané na základe žiadosti
d. určiť lehotu; táto lehota však nie je zachovaná, ak sa podanie v posledný deň
lehoty podáva na poštovú prepravu
e. určiť lehotu, pričom ak jej koniec pripadne na deň pracovného pokoja, posledným
dňom lehoty je najbližší predchádzajúci pracovný deň
405. Ak je konanie pred Národnou bankou Slovenska prerušené, tak
a. neplynú procesné lehoty na konanie a rozhodnutie podľa zákona o
dohľade
b. procesné lehoty na konanie a rozhodnutie podľa zákona o dohľade plynú
c. procesné lehoty na konanie a rozhodnutie podľa zákona o dohľade plynú v
špeciálnom režime
d. možno voči rozhodnutiu o prerušení konania podať opravný prostriedok
e. Národná banka Slovenska v konaní nepokračuje, aj keď pominú dôvody na jeho
prerušenie
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406. Ak z poistenia zodpovednosti za škodu poistiteľ nahradil za poisteného škodu
a. prechádza na neho právo poisteného na náhradu škody alebo iné
obdobné právo, ktoré mu v súvislosti s jeho zodpovednosťou vzniklo
proti inému
b. neprechádza na neho právo poisteného na náhradu škody alebo iné obdobné právo,
ktoré mu v súvislosti s jeho zodpovednosťou vzniklo proti inému
c. prechádza právo poisteného na náhradu škody alebo iné obdobné právo, ktoré mu
v súvislosti s jeho zodpovednosťou vzniklo proti inému na poškodeného
d. poistenému zostáva právo na náhradu škody alebo iné obdobné právo, ktoré mu v
súvislosti s jeho zodpovednosťou vzniklo proti inému
e. nemá už nikto právo vymáhať náhradu škody alebo iné obdobné právo, voči tomu,
kto škodu zavinil
407. Neživotné poistenie podľa zákona o poisťovníctve obsahuje
a. 18 odvetví, ktoré sa v zmysle zákona o poisťovníctve členia do 8 skupín
- poistenie úrazov a chorôb; poistenie motorových vozidiel; námorné
a dopravné poistenie; letecké poistenie; poistenie požiarov a iných
majetkových škôd; poistenie zodpovednosti za škodu; poistenie úveru a
záruky a všeobecné neživotné poistenie
b. 18 produktov, ktoré sa členia do 8 skupín – poistenie úrazov a chorôb; poistenie
motorových vozidiel; poistenie domácnosti; cestovné poistenie; poistenie požiarov
a iných majetkových škôd; poistenie zodpovednosti za škodu; poistenie schopnosti
splácať úver a všeobecné neživotné poistenie
c. dva druhy produktov – poistenie osôb a poistenie vecí, ktoré sa pre účely vydania
povolenia členia do 2 skupín – život a neživot
d. 18 kombinácií produktov, hlavne poistenie úrazov a chorôb; poistenie motorových
vozidiel; námorné a dopravné poistenie; letecké poistenie; poistenie požiarov a
iných majetkových škôd; poistenie zodpovednosti za škodu; poistenie úveru a
kaucie a všeobecné neživotné poistenie
e. 28 odvetví, najdôležitejšie sú životné poistenie; poistenie úrazov a chorôb; poistenie
motorových vozidiel; námorné a dopravné poistenie; letecké poistenie; poistenie
požiarov a iných majetkových škôd; poistenie zodpovednosti za škodu; poistenie
úveru a kaucie

111

Sektor poistenia alebo zaistenia

otázky pre vyšší stupeň

408. Viacnásobné poistenie majetku znamená
a. ak je tá istá vec poistená pre rovnaký prípad u viacerých poisťovateľov
a ak prevyšuje úhrn poistných súm poistnú hodnotu veci alebo ak
prevyšuje úhrn súm, ktoré by z uzavretých poistných zmlúv z tej istej
udalosti poistitelia boli povinní plniť
b. ak je tá istá vec poistená u jedného poistiteľa na poistnú sumu, ktorá prevyšuje
poistnú hodnotu majetku
c. ak je tá istá vec poistená pre rovnaký prípad u viacerých poisťovateľov
d. ak viacerí poisťovatelia uzavrú zmluvu o spolupoistení
e. ak je vec poistená pre viac rizík
409. Prechod práva (regres) z poisteného na poistiteľa znamená, že ak má poistený
proti inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou,
a. prechádza jeho právo na poistiteľa a to do výšky plnenia, ktoré mu
poistiteľ poskytol
b. zostáva mu toto právo aj keď mu už poistiteľ vyplatil poistné plnenie
c. vtedy mu poistiteľ nie je povinný vyplatiť poistné plnenie
d. poistiteľ vyčká s poistným plnením až do času, kým táto iná osoba poistiteľovi
nezaplatí celú škodu
e. poistiteľ mu vyplatí iba časť poistného plnenia a v ostatnej časti sa musí obrátiť
na súd
410. V poistení zodpovednosti vypláca náhradu škody poistiteľ
a. poškodenému. Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu
škody priamo proti poisťovateľovi a je povinný tento nárok preukázať.
b. poškodenému, ktorý však právo na plnenie proti poistiteľovi (tzv. priamy nárok)
nemá, ak osobitný predpis neustanovuje inak
c. poistenému, ktorý má potom povinnosť zaplatiť náhradu škody poškodenému (tzv.
nepriamy nárok)
d. poškodenému, ktorý si musí uplatniť nárok na náhradu škody u sprostredkovateľa
(tzv. priamy nárok), ktorý škodu zaplatí a potom si ju sám uplatní v poisťovni
e. sprostredkovateľovi poškodeného, ktorý však právo na plnenie proti poistiteľovi
(tzv. priamy nárok) nemá, ak nepreukáže, že poškodený nie je zaradený v jeho
poistnom kmeni
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411. Poistnou zmluvou pri poistení právnej ochrany sa poistiteľ zaväzuje
a. uhradiť náklady poisteného spojené s uplatňovaním jeho práva v rozsahu
vymedzenom v poistnej zmluve a poskytovať služby priamo spojené s
týmto poistením za podmienok dohodnutých v poistnej zmluve
b. uhradiť všetky náklady poisteného spojené s uplatňovaním jeho práv na súde
c. zastupovať klienta pri akomkoľvek spore o poistné plnenie
d. poskytovať právne poradenstvo vo všetkých prípadoch ak o to klient požiada
e. poskytovať asistenčné služby pri pobyte v zahraničí
412. Poistník uzavrel 15.12.2015 s poisťovateľom poistnú zmluvu na úrazové
poistenie so začiatkom poistenia 1.1.2016. Kedy nastanú účinky poistenia v
prípade, že nie je dohodnuté predbežné krytie
a. 1.1.2016
b. 15.12.2015
c. 16.12.2015
d. 2.1.2016
e. 15.12.2016
413. Za somážne poistenie sa obvykle považuje poistenie, ktoré kryje
a. dôsledky prerušenia prevádzky, ku ktorej došlo živelnou udalosťou,
poruchou stroja alebo poruchou technologickej linky
b. dôsledky poškodenia, zničenia stroja, jeho častí, výbavy príslušenstva alebo
strojového zariadenia, ku ktorému došlo náhodnou udalosťou, ktorá obmedzuje
jeho funkčnosť
c. dôsledky poškodenia alebo zničenia skla, pri ktorom bolo vsadené sklo rozbité,
prasklo alebo bolo poškodené tak, že je nevyhnutná jeho výmena
d. poistenie úverov
e. poistenie zodpovednosti za výrobok
414. Limit poistného plnenia v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti z
prevádzky motorového vozidla je
a. najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej
udalosti
b. výška poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti
c. možná hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej poistnej udalosti
d. poistné plnenie poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti
e. najvyššia možná hranica technickej rezervy poisťovateľa pre jednu škodovú udalosť
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415. Postih v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla je
a. nárok poisťovne voči poistníkovi, resp. poistenému na náhradu
poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatila z dôvodu
škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla
b. nárok poisťovne voči inej poisťovni na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti,
ktoré za ňu vyplatila
c. nárok poisťovne vykompenzovať náhradu škody svojho poistníka s prijatým
poistným
d. priestupok za zákonom stanovenú a splnenú povinnosť poistníka v prípade, že
spôsobil dopravnú nehodu
e. obvykle správnymi orgánmi uložené opatrenie na odškodnenie prostredníctvom
Slovenskej kancelárie poisťovateľov, následne je možné si vymáhať vyplatenú sumu
od poistníka
416. Poškodený utrpel škodu na svojom zdraví pri autonehode, ktorú zavinil iný
účastník cestnej premávky. Po dvanástich rokoch došlo k náhlemu zhoršeniu
jeho zdravotného stavu v dôsledku zranení z autonehody. Musel preto
opustiť pôvodné zamestnanie a zamestnať sa za nižší zárobok. Právo na
náhradu škody sa mu nepremlčí, ak podá na súde žalobu o náhradu škody do
a. 2 rokov odo dňa, keď sa dozvedel o novovzniknutej škode
b. 3 rokov odo dňa, keď sa dozvedel o novovzniknutej škode
c. 10 rokov odo dňa, keď sa dozvedel o novovzniknutej škode
d. 5 rokov odo dňa, keď sa dozvedel o novovzniknutej škode
e. 7 rokov odo dňa, keď sa dozvedel o novovzniknutej škode
417. Hraničné poistenie sa uzatvára na dobu minimálne
a. pätnásť dní
b. sedem dní
c. desať dní
d. tridsať dní
e. štrnásť dní
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418. Centrálna evidencia vozidiel je
a. informačný systém o motorových vozidlách evidovaných v Slovenskej
republike vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
b. evidencia všetkých poistených vozidiel v poistnom kmeni poisťovne vedená
Národnou bankou Slovenska
c. evidencia všetkých vozidiel, ktoré predajca predal v kalendárnom roku, vedená
Slovenskou obchodnou inšpekciou
d. evidencia vozidiel, ktoré sú v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej
republike vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
e. elektronický Informačný systém o vlastníkoch motorových vozidiel v Slovenskej
republike, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov
419. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla zaniká
a. podľa Občianskeho zákonníka ako ostatné poistenia, okrem toho sú
ustanovené špeciálne dôvody zániku v zákone č. 381/2001 Z. z. o
povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ako napríklad zápis zmeny
držiteľa, zápis prevodu držby, oznámenie o krádeži, vrátením dokladu o
poistení a iné
b. podľa Občianskeho zákonníka ako ostatné poistenia
c. podľa Občianskeho zákonníka ako ostatné poistenia, navyše sú ustanovené
špeciálne dôvody zániku v zákone č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom
poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako napríklad
zmena evidenčného čísla, zmena zabezpečovacieho zariadenia, zverenie auta inému
vodičovi
d. výlučne podľa iba z dôvodu zápisu zmeny držiteľa, zápisu prevodu držby,
oznámenia o krádeži, a predaja vozidla
e. výlučne na základe výpovede podanej najneskôr 19. novembra príslušného roka
420. Označenie poistnej udalosti a zoznam výluk z poistného plnenia (okrem
povinného zmluvného poistenia zodpovednosti z prevádzky motorového
vozidla) sa nachádzajú
a. vo všeobecných poistných podmienkach
b. v Produktovom manuáli
c. v Občianskom zákonníku
d. v Zákone o poisťovníctve
e. v Zákone o povinnom zmluvnom poistení
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421. Povinnosť poistiteľa plniť a jeho právo na poistné (t.j. účinnosť) vznikne
a. prvým dňom po uzavretí poistnej zmluvy, ak nebolo účastníkmi
dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy, alebo neskôr
b. vždy prvým dňom po uzavretí poistnej zmluvy
c. dňom uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo účastníkmi dohodnuté inak
d. prvým dňom nasledujúceho mesiaca po uzavretí poistnej zmluvy, ak nebolo
účastníkmi dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr
e. prvým dňom po uzavretí poistnej zmluvy, ak poisťovňa alebo sprostredkovateľ
neurčili inak
422. Poistiteľ má právo primerane znížiť poistné plnenie
a. v prípade, že bolo určené nižšie poistné v dôsledku toho, že poistník
vedome neodpovedal pravdivo na všetky písomné otázky poistiteľa
týkajúce sa dojednávaného poistenia
b. v prípade, že bolo určené nižšie poistné v dôsledku toho, že poistník neupozornil
zástupcu poisťovne na skutočnosti, ktoré by mohli byť pre poisťovňu významné
c. v prípade, že poistník neodpovedal pravdivo na všetky písomné otázky poistiteľa,
týkajúce sa dojednávaného poistenia
d. v prípade, že poistné bolo stanovené veľmi nízko
e. v prípade, že bolo určené nižšie poistné v dôsledku toho, že poisťovateľ neodhadol
správne výšku rizika
423. Poistiteľ má právo primerane znížiť poistné plnenie
a. v prípade, ak poistený vedome porušil povinnosti, ktoré boli dohodnuté
v zmluve alebo boli stanovené v poistných podmienkach alebo
Občianskom zákonníku a ich porušenie malo podstatný vplyv na vznik
poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti
b. v prípade, ak je poistený v omeškaní s platením poistného
c. v prípade, ak mal poistený viac poistných udalostí v jednom poistnom období
d. v prípade, ak poistený zmeškal 5 - dňovú lehotu na ohlásenie poistnej udalosti
e. v prípade, ak poistník neoznámil poistenému všetky povinnosti, ktoré boli
dohodnuté v zmluve, alebo boli stanovené v poistných podmienkach alebo
Občianskom zákonníku
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424. Poistiteľ môže plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť a tým zmluva zanikne v
prípade, že
a. poistiteľ sa dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť,
ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť
pri dojednávaní poistenia a ktorá bola pre uzavretie poistnej zmluvy
podstatná
b. poistiteľ sa dozvie až po poistnej udalosti, že následky poistnej udalosti sú omnoho
vyššie ako kalkuloval pri uzavretí poistnej zmluvy
c. poistiteľ sa dozvie až po poistnej udalosti, že poistený sa nedostatočne staral o
poistenú vec
d. poistiteľ sa dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre
vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede mohol zistiť pri dojednávaní poistenia
e. poistiteľ sa dozvie až po poistnej udalosti, že poistený vedome alebo následkom
požitia alkoholu porušil povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy
425. Poistenie s bežným poistným zanikne aj v prípade, že
a. poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca
odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ktorá musí
obsahovať aj upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené
b. poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do šiestich mesiacov od
splatnosti
c. poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa
splatnosti
d. poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa
uvedeného vo výzve poisťovateľa na jeho zaplatenie ako náhradná lehota
e. poistné za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa
doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie
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426. Poistenie s bežným poistným zanikne aj tak, že
a. do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho
zaplatenie, ktorá obsahovala aj upozornenie, že poistenie zanikne, ak
nebude zaplatené, bola zaplatená iba časť poistného za ďalšie poistné
obdobie
b. poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo úplne zaplatené do šiestich mesiacov odo
dňa splatnosti
c. poistné za ďalšie poistné obdobie bolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa
splatnosti ako neúplné
d. poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené celé ale iba sčasti do jedného
mesiaca odo dňa uvedeného vo výzve poisťovateľa na jeho zaplatenie, ako náhradná
lehota
e. celé poistné za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa
doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie
427. Pojem „odbytné“ používa Občiansky zákonník ako synonymum s pojmom
a. odkupná hodnota
b. indexácia
c. valorizácia
d. redukcia
e. nespotrebované poistné
428. Poistenie inej osoby (t.j. cudzieho rizika) možno dojednať za predpokladu,
že
a. na všetky písomné otázky poistiteľa, týkajúce sa poistenia musí
odpovedať pravdivo a úplne nielen osoba, ktorá poistenie dojednáva
(poistník) ale aj ten, na ktorého majetok, život, zdravie alebo
zodpovednosť sa poistenie uzaviera (poistený)
b. poistník aj poistený ale aj sprostredkovateľ s tým vyslovia súhlas
c. na všetky písomné otázky poistiteľa, týkajúce sa poisteného musí odpovedať
poistník len formou notársky overeného dokumentu
d. otázky poistiteľa, týkajúce sa poistenia môžu byť zodpovedané iba v rozsahu
vedomosti poistníka o poistenom
e. všetky písomné otázky poistiteľa a odpovede poistníka týkajúce sa poistenia budú
archivované po dobu najmenej 10 rokov odo dňa ich vyhotovenia
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429. Pokiaľ nie je v čase poistnej udalosti určená oprávnená osoba alebo ak
nenadobudne právo na plnenie, nadobúdajú toto právo osoby v poradí
a. deti poisteného, manžel poisteného, rodičia poisteného, osoby, ktoré s
poisteným žili najmenej rok pred smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré
sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané
výživou na poručiteľa, súrodenci poisteného, prarodičia poisteného
b. rodičia poistníka, deti poistníka
c. rodičia poisteného, deti poisteného
d. manžel poistníka, deti poistníka, rodičia poistníka, osoby, ktoré s poistníkom žili
najmenej rok pred smrťou v spoločnej domácnosti, dedičia poistníka
e. deti poisteného, rodičia poisteného, dedičia poisteného
430. Z poistenia vyplývajú pre poisteného najmä tieto povinnosti
a. platiť poistné v dohodnutej výške a v dohodnutých poistných obdobiach,
odpovedať pravdivo na písomné otázky poistiteľa, zachovávať povinnosti
dohodnuté v poistnej zmluve alebo stanovené v zákone alebo vo
všeobecných poistných podmienkach, bez zbytočného odkladu oznámiť
poistnú udalosť, jej príčiny a predložiť potrebné doklady, poskytnúť
poistiteľovi súčinnosť pri objasňovaní príčin vzniku poistnej udalosti a
zisťovaní rozsahu jej následkov
b. platiť poistné, pričom má právo si odpočítať bonus za bezškodový priebeh, oznámiť
poistnú udalosť v rámci premlčacej doby, podľa možnosti aj jej príčiny
c. platiť poistné, podľa možností zachovávať povinnosti dohodnuté v poistnej zmluve
alebo stanovené v zákone alebo vo všeobecných poistných podmienkach, oznámiť
poistnú udalosť do troch dní, od kedy nastala
d. platiť poistné, podľa možností zachovávať povinnosti dohodnuté v poistnej zmluve
alebo stanovené v zákone alebo vo všeobecných poistných podmienkach, oznámiť
poistnú udalosť
e. platiť poistné a bez zbytočného odkladu oznámiť škodovú udalosť
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431. Z poistenia vyplývajú pre poisteného najmä tieto práva
a. právo na plnenie, ak nastane poistná udalosť a právo na zbavenie
povinnosti platiť poistné, ak tak stanovujú poistné podmienky
b. právo na plnenie, ak nastane poistná udalosť a právo na poskytnutie nevyhnutnej
asistenčnej činnosti na jej prekonanie
c. právo na plnenie, ak nastane poistná udalosť alebo iná škodová udalosť a právo na
zbavenie povinnosti platiť poistné, ak sa dostane do sociálne nevýhodnej pozície
d. právo na plnenie, ak nastane akákoľvek udalosť, ktorá poškodí veci, ktoré sú kryté
poistením
e. právo na plnenie, ak nastane poistná udalosť a právo na vrátenie poistného,
ak počas poistnej doby nedošlo k poistnej udalosti. Jeho povinnosťou je platiť
poistné, podľa možností zachovávať povinnosti dohodnuté v poistnej zmluve alebo
stanovené v zákone alebo vo všeobecných poistných podmienkach, bez zbytočného
odkladu oznámiť poistnú udalosť
432. Zaisťovňa z iného členského štátu môže na území SR vykonávať zaisťovaciu
činnosť na základe práva slobodného poskytovania služieb
a. ak jej bolo oprávnenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti udelené v
príslušnom členskom štáte
b. aj keď jej bolo oprávnenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti udelené v štáte,
ktorý nie je členom EÚ
c. len ak jej bolo oprávnenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti udelené Národnou
bankou Slovenska
d. len v obmedzenom rozsahu
e. len jeden rok, potom iba ak má oprávnenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti
udelené Národnou bankou Slovenska
433. Zaisťovaciu činnosť môže v SR vykonávať
a. okrem zaisťovne aj poisťovňa, ale len na základe povolenia Národnej
banky Slovenska na vykonávanie zaisťovacej činnosti
b. okrem zaisťovne aj poisťovňa, ktorá má základné imanie väčšie ako 25 000 000 eur
c. len zaisťovňa, nikdy nie poisťovňa
d. okrem zaisťovne aj ktorákoľvek poisťovňa so sídlom na území SR
e. automaticky každá zaisťovňa a poisťovňa so sídlom na území SR
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434. Zaistením dochádza k prevodu časti rizika, ktoré na seba poisťovateľ prevzal
formou priameho poistenia na zaisťovateľa, ktorý
a. je v zmluvnom vzťahu s poisťovateľom, ale nie s poistníkom
b. je s poistníkom v zmluvnom vzťahu
c. môže byť s poistníkom v zmluvnom vzťahu, ale nemusí
d. je s poisteným v zmluvnom vzťahu
e. môže byť s poisteným v zmluvnom vzťahu, ale nemusí
435. Zaistenie je dôležitou súčasťou manažmentu rizika
a. poisťovní a zaisťovní
b. nefinančných podnikateľských subjektov
c. štátnych inštitúcií
d. poistníkov
e. poistených
436. Vlastný vrub je
a. časť poisteného rizika, ktorú si ponecháva poisťovňa a zvyšok postúpi
zaisťovateľovi
b. časť poisteného rizika, ktorú poisťovňa odovzdáva do zaistenia
c. minimálna suma, ktorú je poisťovňa schopná zaplatiť za škody vzťahujúce sa na
poistnú zmluvu, riziko alebo skupinu rizík
d. minimálna suma, ktorú je poisťovňa pripravená zaplatiť za škody vzťahujúce sa na
poistnú zmluvu alebo riziko
e. časť poistenia, ktorú poisťovateľ odovzdáva do zaistenia
437. Cesia je
a. postúpenie práv a záväzkov vyplývajúcich z poistenia tretej osobe
(zaisťovni)
b. maximálna suma, ktorú je poisťovňa schopná zaplatiť za škody vzťahujúce sa na
poistnú zmluvu, riziko alebo skupinu rizík
c. minimálna suma, ktorú je poisťovňa schopná zaplatiť za škody vzťahujúce sa na
poistnú zmluvu, riziko alebo skupinu rizík
d. časť rizika, ktorého zaistenie preberá zaisťovňa na základe určenia pre ňu
akceptovateľného rizika
e. minimálna suma, ktorú je poisťovňa pripravená zaplatiť za škody vzťahujúce sa na
poistnú zmluvu alebo riziko
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438. Kvóta je podiel vyjadrený
a. podiel, akým sa zaisťovňa podieľa na každom priamom poistení v
percentách
b. v absolútnej hodnote, ktorým sa podieľa zaisťovňa na každom priamom zaistení
c. v percentách alebo v absolútnej hodnote, ktorým sa podieľa zaisťovňa na
nepriamom zaistení
d. v percentiloch, ktorým sa poisťovňa podieľa na každom priamom poistení
e. podiel, ktorým sa poisťovňa podieľa na každom priamom poistení
439. Fakultatívne zaistenie
a. znamená voľnú možnosť výberu/voľby podielu poisteného rizika do
zaistenia
b. znamená zaistenie celého portfólia poistných zmlúv jednou zaistnou zmluvou
c. znamená dobrovoľné zaistenie celého portfólia poistných zmlúv jednou zaistnou
zmluvou
d. znamená povinné zaistenie celého portfólia poistných zmlúv jednou zaistnou
zmluvou
e. neumožňuje poisťovateľovi rozhodovať, ktoré riziko a akú jeho časť postúpi do
zaistenia
440. Obligatórne zaistenie
a. znamená zaistenie celého portfólia poistných zmlúv jednou zaistnou
zmluvou
b. znamená zaistenie jednotlivých poistných zmlúv
c. znamená povinné zaistenie jednotlivých poistných zmlúv
d. vždy umožňuje poisťovateľovi rozhodovať, ktoré riziko a akú jeho časť postúpi do
zaistenia
e. vždy umožňuje zaisťovateľovi rozhodovať, ktoré riziko a akú jeho časť príjme do
zaistenia
441. Spolupoistenie je uzavretie poistnej zmluvy medzi
a. poistníkom a viacerými poisťovateľmi, a to v mene a na účet všetkých
spolupoisťovateľov
b. poisťovňou a viacerými poistníkmi
c. viacerými poistníkmi a viacerými poisťovňami
d. poisteným a oprávneným orgánom
e. viacerými poisťovňami, poisťovňami z iného členského štátu alebo zahraničnými
poisťovňami a to v mene a na účet poistníka
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442. Pri spolupoistení má oprávnená osoba právo na poistné plnenie v celej výške
voči
a. hlavnému spolupoisťovateľovi, len vtedy ak tak bolo v poistnej zmluve
dohodnuté
b. sprostredkovateľovi
c. jednému zo spolupoisťovateľov podľa jej výberu
d. jednotlivým spolupoisťovateľom
e. poisťovateľovi, ktorého poistné riziko sa nachádza iba na území Slovenskej
republiky
443. Zaistný kmeň predstavuje
a. súbor uzavretých zaistných zmlúv, ako aj súbor záväzkov a pohľadávok,
ktoré vyplývajú z týchto zmlúv
b. odmenu pre obchodných zástupcov a externých pracovníkov vykonávajúcich
dojednávanie zaistných zmlúv
c. súbor uzavretých poistných zmlúv, ktoré poisťovňa postupuje na zaistenie
d. súbor uzavretých poistných zmlúv, ako aj súbor záväzkov a pohľadávok, ktoré
vyplývajú z týchto zmlúv
e. organizačnú zložku zahraničnej poisťovne umiestnenej na území Slovenskej
republiky
444. Analýza poistného rizika nezahŕňa
a. súlad rizikovej situácie klienta v súvislosti s daným produktom
b. podrobnosti o rizikovej situácii klienta
c. konkrétne požiadavky týkajúce sa oblasti poistenia
d. poskytnutie informácií poisťovni
e. konkrétne požiadavky týkajúce sa oblasti „risk manažmentu“
445. Hodnotenie poistného rizika
a. nasleduje po analýze poistného rizika a zahŕňa najmä súlad rizikovej
situácie klienta v súvislosti s daným produktom, overenie správnosti
niektorých faktov a záverov analýzy a vypracovanie ponuky alebo
návrhu poistnej zmluvy
b. vykonáva sa súbežne s analýzou poistného rizika a skúma súlad rizikovej situácie
klienta v súvislosti s daným produktom
c. nasleduje po analýze poistného rizika a zahŕňa poskytnutie informácií poisťovni
d. je proces, ktorého cieľom je overenie správnosti záverov analýzy, ktorá mu
predchádza
e. je proces, ktorého cieľom je vypracovanie návrhu poistnej zmluvy
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446. Hodnota priemernej výšky nákladov finančného sprostredkovania pre
jednotlivé odvetvia životného poistenia sa určuje zo zmlúv
a. so začiatkom účinnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku, platných
k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka
b. s koncom účinnosti v nadchádzajúcom kalendárnom roku, platných k poslednému
dňu predchádzajúceho kalendárneho roka
c. so začiatkom účinnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku, platných k
poslednému dňu súčasného kalendárneho roka
d. so začiatkom účinnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku, platných k prvému
dňu predchádzajúceho kalendárneho roka
e. so začiatkom účinnosti prvého dňa predchádzajúceho kalendárneho roku, platných
k poslednému dňu kalendárneho roka
447. Netto poistné má byť stanovené tak, aby
a. v priemere pokrylo poistné plnenia poisťovne - cenu poisteného rizika
b. pokrylo poistné plnenia a náklady poisťovne v rámci daného rizikového spoločenstva
c. pokrylo poistné plnenia danej poisťovne zvýšené o ziskovú maržu
d. v priemere pokrylo poistné plnenia a náklady danej poisťovne v rámci všetkých jej
produktov
e. v priemere pokrylo poistné plnenia aj ziskovosť v rámci daného rizikového
spoločenstva
448. Brutto poistné má byť stanovené tak, aby
a. v priemere pokrylo poistné plnenia, kalkulované správne náklady a
kalkulovaný zisk poisťovne
b. pokrylo poistné plnenia poisťovne v rámci daného rizikového spoločenstva
c. pokrylo poistné plnenia danej poisťovne v rámci všetkých jej produktov
d. v priemere pokrylo poistné plnenia danej poisťovne v rámci všetkých jej produktov
e. v priemere pokrylo poistné plnenia a kalkulované správne náklady v rámci daného
rizikového spoločenstva
449. Technická rezerva na poistné budúcich období sa tvorí
a. v neživotnom poistení aj v životnom poistení
b. len v neživotnom poistení
c. len v životnom poistení
d. len v zdravotnom poistení
e. len v sociálnom poistení
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450. Technická rezerva na poistné plnenie sa tvorí
a. v neživotnom poistení aj v životnom poistení
b. len v neživotnom poistení
c. len v životnom poistení
d. len v nemocenskom poistení
e. len v sociálnom poistení
451. Technická rezerva na poistné prémie a zľavy sa tvorí
a. v neživotnom poistení aj v životnom poistení
b. len v neživotnom poistení
c. len v životnom poistení
d. len v zdravotnej poisťovni
e. len v Sociálnej poisťovni
452. Technická rezerva na krytie rizika z investovania finančných prostriedkov v
mene poistených sa tvorí
a. len v životnom poistení
b. v neživotnom poistení aj v životnom poistení
c. len v neživotnom poistení
d. v havarijnom poistení
e. len v cestovnom poistení
453. Maximálna výška technickej úrokovej miery sa vzťahuje na
a. všetky zmluvy životného poistenia s výnimkou zmlúv s jednorazovým
poistným, ak poistná doba netrvá dlhšie ako päť rokov a zmlúv
spojených s investičným fondom
b. všetky zmluvy neživotného poistenia
c. všetky zmluvy životného poistenia
d. výpočet technickej rezervy na mimoriadne riziká
e. žiadne poistné zmluvy
454. Odkupná hodnota vyplácaná pri predčasnom skončení životného poistenia sa
pre zistenie základu dane z príjmov znižuje o
a. zaplatené poistné
b. rezervu na životné poistenie
c. kapitálovú hodnotu v dobe výplaty odbytného
d. polovicu hodnoty poistenia
e. rezervu poistného, ktorá sa plynutím poistnej doby zhodnocovala
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455. Dohľad nad činnosťou správcovskej spoločnosti a obchodníka s cennými
papiermi vykonáva
a. Národná banka Slovenska
b. Ministerstvo financií SR
c. Úrad pre finančný trh
d. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
e. Zakladateľ správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi
456. Správcovská spoločnosť podniká na základe
a. zákona o kolektívnom investovaní
b. zákona o bankách
c. zákona o cenných papieroch
d. zákona o dlhopisoch
e. zákona o Národnej banke Slovenska
457. K zrušeniu otvoreného podielového fondu založeného na dobu neurčitú môže
dôjsť len na základe rozhodnutia
a. Národnej Banky Slovenska
b. depozitára
c. podielnikov
d. Ministerstva financií SR
e. Úradu pre finančný trh
458. Rozhodujúcim zákonom pre správcovské spoločnosti a podielové fondy je
a. zákon o kolektívnom investovaní
b. zákon o správcovských spoločnostiach a podielových fondoch
c. zákon o bankách
d. zákon o dohľade nad finančným trhom
e. zákon o cenných papieroch
459. O udelení povolenia na vytváranie a spravovanie podielových fondov
rozhoduje
a. Národná banka Slovenska
b. Slovenská asociácia správcovských spoločností
c. Ministerstvo financií SR
d. Úrad pre finančný trh
e. Európska únia
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460. Nezávislou centrálnou bankou v SR je
a. Národná Banka Slovenska
b. Slovenská sporiteľňa
c. Všeobecná úverová banka
d. OTP Banka Slovensko
e. Slovenská záručná banka
461. Zahraničná správcovská spoločnosť so sídlom na území členského štátu
môže vykonávať činnosti, na ktoré jej bolo udelené povolenie v domovskom
členskom štáte prostredníctvom zriadenia svojej pobočky alebo bez zriadenia
pobočky. Tieto činnosti možno vykonávať len na základe
a. oznámenia príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu
doručeného NBS
b. predchádzajúceho súhlasu NBS na výkon činností spojených s verejnou ponukou a
distribúciou ňou spravovaných podielových fondov
c. povolenia NBS na výkon činností spojených s verejnou ponukou a distribúciou ňou
spravovaných podielových fondov
d. oznámenia svojho zámeru NBS, po uplynutí 2 mesačnej lehoty
e. povolenia príslušného orgánu dohľadu domovského orgánu dohľadu predloženého
NBS
462. Emitent cenného papiera je
a. ten, kto vydáva, vydal alebo sa rozhodol vydať cenný papier
b. označenie veriteľa
c. označenie tretej strany u derivátových obchodov
d. ten, kto kupuje cenný papier
e. označenie banky
463. Zákon o kolektívnom investovaní neupravuje
a. činnosť komerčných bánk
b. činnosť správcovských spoločností
c. činnosť depozitára
d. ochranu investorov
e. činnosť iných osôb podieľajúcich sa na kolektívnom investovaní
464. Kolektívne investovanie môžu vykonávať zákonom vymedzené subjekty len
vytváraním
a. tuzemských subjektov kolektívneho investovania
b. dôchodkových fondov
c. doplnkových dôchodkových fondov
d. poistných fondov
e. družstevných fondov
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465. Zahraničnou správcovskou spoločnosťou je
a. právnická osoba so sídlom mimo územia SR, ktorá vytvára a spravuje
zahraničný subjekt kolektívneho investovania a ktorá má oprávnenie na
výkon týchto činností udelené v štáte, v ktorom má sídlo
b. právnická osoba so sídlom na území SR
c. fyzická osoba - podnikateľ s trvalým pobytom mimo územia SR, ktorá má
oprávnenie na výkon činností udelené v štáte, v ktorom má trvalý pobyt
d. akákoľvek právnická osoba so sídlom mimo územia SR
e. právnická osoba so sídlom mimo územia SR, ktorá má oprávnenie na obchodovanie
s cennými papiermi udelené Národnou bankou Slovenska
466. Účtovná závierka správcovskej spoločnosti a podielového fondu
a. musí byť overená audítorom
b. nemusí byť overená
c. musí byť overená Národnou bankou Slovenska
d. musí byť overená Ministerstvom financií SR
e. musí byť overená depozitárom
467. V kolektívnom investovaní európsky štandardný fond je
a. fond vytvorený v inom členskom štáte, spĺňajúci podmienky právne
záväzného aktu Európskej únie upravujúceho podniky kolektívneho
investovania do prevoditeľných cenných papierov
b. fond, ktorým Európska únia financuje členské štáty
c. špeciálny fond zriadený vládou Slovenskej republiky
d. fond denominovaný v mene euro
e. fond, ktorý investuje do európskych akcií
468. Majetok v podielovom fonde
a. nie je súčasťou konkurznej podstaty správcovskej spoločnosti
b. je súčasťou konkurznej podstaty správcovskej spoločnosti
c. môže byť použitý na vyrovnanie s veriteľmi správcovskej spoločnosti
d. nie je súčasťou konkurznej podstaty správcovskej spoločnosti v prípade, že
konkurzného správcu si zvolia podielnici
e. je súčasťou konkurznej podstaty správcovskej spoločnosti, ak podielnici nesúhlasia
s vymenovaným správcom konkurznej podstaty
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469. Správcovská spoločnosť sa podľa zákona o kolektívnom investovaní
a. nesmie zlúčiť s inou právnickou osobou, ako je správcovská spoločnosť
b. môže zlúčiť s inou právnickou osobou ako je správcovská spoločnosť
c. nemôže zlúčiť s inou správcovskou spoločnosťou a zlúčením nemôže vzniknúť nová
správcovská spoločnosť
d. nesmie zlúčiť so žiadnou právnickou ani fyzickou osobou
e. môže zlúčiť s inou právnickou osobou ako je správcovská spoločnosť, ak s tým
súhlasí Národná banka Slovenska
470. Newyorskú burzu označuje skratka
a. NYSE
b. KOBOS
c. NASDAQ
d. NYCE
e. DAX
471. Diverzifikácia je
a. rozloženie investície do rôznych druhov aktív, s cieľom znížiť
(ekonomické) riziko spojené s vlastníctvom niektorého druhu aktív
b. spôsob rozdelenia zisku spoločnosti, kedy polovica je zadržaná a reinvestovaná,
zostatok je vyplatený akcionárom v podobe dividendy
c. spôsob rozdelenia zisku spoločnosti, kedy dividendy sú prednostne vyplatené
majiteľom prioritných akcií
d. ukazovateľ, ktorý vyjadruje, ako rýchlo je možné cenný papier premeniť na hotové
peniaze
e. spôsob rozdelenia majetku na časť, ktorá bude vyplatená a časť, ktorá bude
reinvestovaná
472. Deflácia je
a. pokles cenovej hladiny
b. rast cenovej hladiny
c. pokles hrubého domáceho produktu
d. rast hrubého domáceho produktu
e. nezmenená cenová hladina
473. Konvertibilita je
a. zameniteľnosť
b. výnosnosť
c. rozdeliteľnosť
d. rozloženie
e. kolísanie
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474. Emisným kurzom cenného papiera je cena, za ktorú
a. emitent predáva cenný papier pri jeho vydaní
b. emitent kupuje cenný papier pri jeho splatnosti
c. investor predáva cenný papier pri jeho splatnosti
d. emitent kupuje cenný papier pri jeho vydaní
e. investor kupuje cenný papier na verejnom trhu
475. Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť Národnej banke Slovenska
každý obchod na svoj účet alebo na účet klienta s finančnými nástrojmi,
ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
a. najneskôr nasledujúci pracovný deň po uzavretí obchodu
b. najneskôr do 3 pracovných dní po uzavretí obchodu
c. nie je povinný informovať Národnú banku Slovenska o uzavretí obchodu
d. je povinný informovať Národnú banku Slovenska pred uzavretím obchodu
e. najneskôr do 5 dní po uzavretí obchodu
476. V podmienkach Slovenskej republiky prideľuje, mení a ruší ISIN
a. Centrálny depozitár cenných papierov
b. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
c. obchodník s cennými papiermi
d. Národná banka Slovenska
e. Úrad pre finančný trh
477. Činnosť centrálneho depozitára je založená na
a. členskom princípe
b. multilevel princípe
c. pyramidálnom princípe
d. bankovom princípe
e. nie je založená na žiadnom princípe
478. Inflácia je
a. rast cenovej hladiny
b. náhodná udalosť, kedy je poisťovňa povinná uhradiť poistné plnenie
c. schopnosť banky uhrádzať poistné plnenie
d. schopnosť klienta splácať úvery
e. schopnosť emitenta splatiť svoje záväzky
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479. Medvedí trh je špecifický tým, že dochádza k
a. poklesu cien akcií
b. neutrálnej pozícii akcií
c. nárastu cien akcií
d. striedaniu rastu a poklesu ceny akcií
e. zdvojnásobeniu ceny akcie
480. Býčí trh je špecifický tým, že pri ňom dochádza k
a. nárastu cien akcií
b. neutrálnej pozícii
c. poklesu cien akcií
d. striedaniu nárastu a poklesu cien akcií
e. k poklesu cien akcií na nulovú hodnotu
481. Dividenda je príjmom z
a. akcie
b. štátneho dlhopisu
c. podnikového dlhopisu
d. podielového listu
e. vkladového účtu
482. Ak sa dosiahne investovaním vyšší výnos ako je inflácia
a. dochádza k reálnemu zhodnocovaniu finančných prostriedkov
b. dochádza k nominálnemu znehodnocovaniu finančných prostriedkov
c. dochádza k reálnemu znehodnocovaniu finančných prostriedkov
d. nedochádza k zhodnoteniu finančných prostriedkov
e. investovaním nie je možné dosiahnuť vyšší výnos ako je inflácia
483. Zákon o cenných papieroch a investičných službách neupravuje problematiku
vzťahujúcu sa na
a. poistenie cenných papierov, činnosť burzy cenných papierov a dohľad
nad poisťovníctvom
b. cenné papiere, činnosť centrálneho depozitára a dohľad nad kapitálovým trhom
c. investičné služby, niektoré zmluvné vzťahy k cenným papierom a činnosť
centrálneho depozitára
d. cenné papiere, investičné služby a niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením iných
subjektov v oblasti finančného trhu
e. cenné papiere, investičné služby a niektoré vzťahy súvisiace s činnosťou osôb
poskytujúcich investičné služby
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484. Investičnou službou a investičnou činnosťou nie je
a. emitovanie cenných papierov pre klienta
b. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých
finančných nástrojov
c. riadenie portfólia
d. investičné poradenstvo
e. organizovanie mnohostranného obchodného systému
485. Vedľajšou investičnou službou nie je
a. riadenie portfólia finančných nástrojov
b. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
c. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania
d. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy
e. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním
investičných služieb
486. Obchodník s cennými papiermi je povinný zisťovať vlastníctvo finančných
prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu pri každom obchode
s hodnotou nad
a. 15 000 eur
b. 10 000 eur
c. 20 000 eur
d. 1 000 eur
e. 30 000 eur
487. Zmluva o kúpe cenných papierov sa spravuje ustanoveniami
a. Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve
b. Občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve
c. Zákona o Národnej banke Slovenska
d. Zákona o kolektívnom investovaní
e. Zákona o dohľade
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488. Komisionárskou zmluvou o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera sa
zaväzuje
a. komisionár, že zariadi vo vlastnom mene a na účet komitenta kúpu alebo
predaj cenného papiera a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu
b. komitent, že zariadi vo vlastnom mene a na účet komisionára kúpu alebo predaj
cenného papiera a komisionár sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu
c. komisionár, že zariadi vo vlastnom mene a na cudzí účet kúpu alebo predaj
cenného papiera a komisionár sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu
d. komisionár, že zariadi vo vlastnom mene a na účet komitenta kúpu alebo predaj
cenného papiera a komitent mu môže zaplatiť odplatu
e. komitent, že zariadi vo vlastnom mene a na vlastný účet kúpu alebo predaj
cenného papiera a komisionár sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu
489. Menové riziko vyjadruje možnosť zmeny
a. kurzov mien
b. cien akcií
c. cien úrokových sadzieb
d. kurzov dlhopisov
e. cien nehnuteľností
490. Ak správcovská spoločnosť najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím doby,
na ktorú bol uzavretý podielový fond vytvorený nepožiada o premenu na
otvorený podielový fond,
a. povolenie zaniká a správcovská spoločnosť je povinná zrušiť uzavretý
podielový fond
b. povolenie nezaniká a správcovská spoločnosť pokračuje v správe uzavretého
podielového fondu
c. povolenie sa automaticky predĺži o ďalších 10 rokov
d. Národná banka Slovenska prevedie uzavretý podielový fond na inú správcovskú
spoločnosť
e. Národná banka Slovenska nariadi jeho premenu na špeciálny podielový fond
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491. Ak podielnik požiadal o vyplatenie podielového listu, správcovská spoločnosť
je povinná
a. bez zbytočného odkladu po doručení úplnej žiadosti vyplatiť podielnikovi
podielový list s použitím prostriedkov z majetku v tomto otvorenom
podielovom fonde
b. do 10 pracovných dní po doručení úplnej žiadosti vyplatiť podielnikovi podielový
list s použitím prostriedkov z majetku v tomto otvorenom podielovom fonde
c. do 14 pracovných dní po doručení úplnej žiadosti vyplatiť podielnikovi podielový
list s použitím prostriedkov z majetku v tomto otvorenom podielovom fonde
d. bez zbytočného odkladu po doručení úplnej žiadosti vyplatiť podielnikovi výnosy z
podielového listu s použitím prostriedkov z majetku v tomto otvorenom podielovom
fonde
e. do 10 pracovných dní po doručení úplnej žiadosti vyplatiť podielnikovi podielový
list a výnosy z podielového listu s použitím prostriedkov z majetku v tomto
otvorenom podielovom fonde
492. Skratka p.a. pri úročení znamená
a. ročne
b. od začiatku sporenia
c. mesačne
d. denne
e. podľa aktuálnosti
493. Čo nie je cenný papier?
a. Opcia.
b. Peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú
spojené práva podľa zákona o cenných papieroch a podľa osobitných zákonov.
c. Cenný papier potvrdzujúci majetkové práva alebo peňažnú pohľadávku vlastníka
na určité plnenie voči tomu, kto cenný papier emitoval.
d. Peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým je
spojené najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonanie
určitých práv voči zákonom určeným osobám.
e. Pokladničné poukážky.
494. “Blue chips“ je označenie pre
a. najvýznamnejšie akciové tituly na príslušnej burze cenných papierov
b. akcie potravinárskych firiem
c. akcie firiem zaoberajúcich sa ekológiou a ochranou životného prostredia
d. akcie firiem s najvyššou dosiahnutou stratou
e. novoprijaté akcie na obchodovanie
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495. Rozloženie investícií v rámci podielového fondu do viacerých druhov aktív sa
nazýva
a. diverzifikácia
b. durácia
c. devalvácia
d. diskriminácia
e. deskripcia
496. Trhová cena akcie je
a. cena, ktorá sa stanoví na akciovom trhu na základe ponuky a dopytu po
akcii – kurz cenného papiera
b. priemerná cena, ktorá sa vypočítava z posledných trojmesačných aktuálnych
kurzov akcie
c. cena, ktorú určuje NBS raz mesačne pre každý cenný papier
d. cena akcie pri jej vydaní
e. cena akcie určená odhadom
497. Výšku dividendy schvaľuje
a. valné zhromaždenie
b. predstavenstvo
c. štatutárny orgán
d. Národná banka Slovenska
e. audítor
498. Nominálnu mesačnú úrokovú mieru vyjadruje skratka
a. p.m. = per mensem
b. p.a. = per annum
c. p.s. = per semestre
d. p.q. = per quartale
e. p.d. = per diem
499. Na peňažnom trhu sa obchoduje spravidla
a. s krátkodobými cennými papiermi so splatnosťou do 1 roka
b. s cennými papiermi s dobou splatnosťou dlhšou ako 1 rok
c. s komoditami s dobou použitia kratšou ako 1 rok
d. so zlatom
e. s podielovými listami s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok
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500. Na kapitálovom trhu sa obchoduje spravidla
a. s kapitálovými a dlhovými cennými papiermi
b. s krátkodobými cennými papiermi so splatnosťou do 1 roka
c. s menami s lehotou použitia dlhšou ako 1 rok
d. iba s akciami
e. s podielovými listami s dobou splatnosti jeden rok
501. Správe aktív sa tiež hovorí
a. asset management
b. trhová kapitalizácia
c. trading
d. aktivácia majetku
e. účtovanie majetku
502. Portfólio podielového fondu je
a. zložené z cenných papierov a iných aktív v majetku v podielovom fonde
b. sumár poplatkov za nákup podielových listov a iných aktív
c. zložené z cenných papierov bez aktív peňažného trhu
d. zložené z cenných papierov v majetku v podielovom fonde bez vkladov na bežných
a vkladových účtoch
e. pomer medzi podielom akcií a dlhopisov v majetku v podielovom fonde
503. Býčí trend je označenie pre
a. rastúce trhy
b. klesajúce trhy
c. vysokú volatilitu na trhoch
d. trhy so stabilnou úrovňou cien
e. nízku volatilitu na trhoch
504. Pojem Emerging Markets sa používa pre
a. rozvíjajúce sa trhy
b. vyspelé trhy
c. globálny trh
d. akciové trhy
e. stagnujúce trhy
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505. Nezávislé hodnotenie schopnosti a vôle dlžníka splácať svoje budúce záväzky
riadne a včas je
a. rating
b. hodnotenie záväzkov
c. trhové hodnotenie
d. hodnotenie rizika
e. ocenenie kvality
506. V období ekonomického rastu najrýchlejšie rastú ceny
a. cyklických akcií
b. prioritných akcií
c. defenzívnych akcií
d. zamestnaneckých akcií
e. tzv. zlatých akcií
507. Takzvaný trojuholník investovania tvorí
a. výnos, riziko, likvidita
b. akcia, dlhopisy, komodity
c. druh majetku, región, mena
d. majetok, výnos, likvidita
e. akcia, riziko, výnos
508. Akcia je finančný nástroj
a. kapitálového trhu
b. peňažného trhu
c. komoditného trhu
d. trhu nehnuteľností
e. devízového trhu
509. Pre konzervatívneho klienta je dôležitejšie
a. bezpečnosť umiestnenia peňazí než výnos
b. výnos než likvidita
c. výnos než bezpečnosť
d. nemá priority
e. podstúpiť čo najväčšie riziko

138

Sektor kapitálového trhu

otázky pre stredný stupeň

510. Pod pojmom riziko v investovaní chápeme
a. nebezpečenstvo, že investor nedosiahne očakávaný výnos alebo môže
utrpieť stratu
b. istotu, že investor nedosiahne očakávaný výnos
c. nebezpečenstvo, že investor dosiahne očakávaný výnos
d. istotu, že investor dosiahne stratu
e. nebezpečenstvo, že investor dosiahne zdvojnásobenie svojho vkladu
511. Likvidita je
a. schopnosť premeny finančného nástroja na hotovosť s minimálnymi
finančnými a časovými nákladmi
b. schopnosť dosiahnuť zisk pred zdanením
c. doba premeny listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier
d. doba likvidácie cenného papiera
e. schopnosť čo najdlhšie udržať stabilný kurz cenného papiera
512. Investícia do podielového fondu
a. nie je chránená Fondom na ochranu vkladov
b. je chránená Fondom na ochranu vkladov bez obmedzenia
c. je chránená Fondom na ochranu vkladov len do výšky 90% aktuálnej hodnoty
podielového listu
d. je chránená Fondom na ochranu vkladov iba v prípade poklesu aktuálnej hodnoty
podielového listu na nulovú hodnotu
e. je chránená Fondom na ochranu vkladov iba do výšky 50% aktuálnej hodnoty
podielového listu
513. Ukazovateľ, ktorý vyjadruje, ako rýchlo je možné cenný papier premeniť na
hotové peniaze je
a. likvidita
b. volatilita
c. rating
d. diverzifikácia
e. výkonnosť fondu
514. Najlepšie hodnotenie (rating) podľa Standard & Poors, aké môže spoločnosť
získať sa označuje
a. AAA
b. 111
c. A
d. AA
e. A1A
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515. Z nižšie uvedených aktív je najmenej likvidným aktívom
a. nehnuteľnosť
b. akcia spoločnosti obchodovateľná na burze
c. prostriedky na bežnom účte
d. pokladničná poukážka
e. podielový list
516. Obvykle platí, že
a. akcia prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu burzy je likvidnejšia
než akcia, ktorá nie je prijatá na obchodovanie na regulovanom trhu
burzy
b. vyššia volatilita znižuje riziko investície
c. vyšší výnos je spojený s nižším rizikom
d. rozloženie investícií do rôznych nástrojov zvyšuje riziko
e. najlikvidnejšie investície majú najvyšší výnos
517. Zaistené fondy
a. zaisťujú investorovi splatenie celého alebo časti vloženého kapitálu
b. zaisťujú investorovi vyplatenie podielových listov, ktoré by inak nemuseli byť
vyplatené
c. sú vhodné pre dynamických investorov
d. zaisťujú investorom dosiahnutie najvyšších výnosov na trhu
e. patria medzi najrizikovejšie fondy
518. Volatilita je
a. označenie pre kolísanie kurzov finančných nástrojov
b. stav, kedy je s daným inštrumentom pozastavené obchodovanie
c. predstihový ukazovateľ, ktorý ukazuje očakávanie spotrebiteľov ohľadne ich
spotrebných výdavkov
d. označenie pre rozloženie investície do rôznych finančných nástrojov
e. spôsob rozdelenia zisku
519. Klientovi, ktorý nevie znášať vyššie riziko, by ste odporučili investičnú
stratégiu
a. konzervatívnu
b. akciovú
c. dynamickú
d. rastovú
e. špekulatívnu
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520. V prípade, že správcovská spoločnosť vykonáva pre klientov riadenie
portfólia, investičné poradenstvo resp. úschovu a správu podielových listov,
je povinná prispievať do
a. garančného fondu investícií
b. fondu na ochranu vkladov
c. fondu na ochranu podielnikov
d. sociálneho fondu
e. fondu na ochranu investorov
521. Na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatý
obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s
cennými papiermi je zriadený
a. garančný fond investícií
b. fond ochrany vkladov
c. fond klientskeho majetku
d. fond na ochranu klientov
e. garančný fond obchodníkov
522. Predajný prospekt je oficiálny dokument, ktorý
a. okrem iného upravuje aj spôsob a podmienky vydania a vyplatenia
podielových listov správcovskou spoločnosťou
b. okrem iného uvádza predpokladanú výkonnosť podielového fondu v budúcnosti
c. predkladá správcovská spoločnosť daňovému úradu
d. za odplatu zašle správcovská spoločnosť podielnikovi
e. nesmie obsahovať informácie o tom, do akých kategórií aktív je povolené investovať
majetok v podielovom fonde
523. Akcia je kapitálový cenný papier, s ktorým
a. sú spojené práva akcionára podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku
a na likvidačnom zostatku
b. sú spojené práva akcionára požičať si peňažné prostriedky do výšky svojho vkladu
c. sa nemôže obchodovať a môže byť prevedený na inú osobu len bezodplatným
prevodom
d. je spojené právo byť zapísaný v obchodnom registri ako akcionár spoločnosti
e. nie sú spojené žiadne práva
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524. Podielový fond podľa zákona o kolektívnom investovaní môže vytvoriť
a. iba správcovská spoločnosť
b. správcovská spoločnosť aj banka
c. poisťovňa
d. obchodník s cennými papiermi
e. banka aj obchodník s cennými papiermi
525. Zákon o kolektívnom investovaní rozlišuje podielové fondy
a. otvorené, uzavreté, štandardné a špeciálne
b. otvorené, uzavreté a realitné
c. otvorené, uzavreté a iné formy, ktoré určí depozitár
d. iba otvorené podielové fondy
e. otvorené podielové fondy a investičné fondy
526. Uzavretý podielový fond
a. môže byť vytvorený len na dobu určitú, ktorá nesmie byť dlhšia ako 10
rokov
b. môže byť vytvorený len na dobu neurčitú
c. nemôže byť v podmienkach SR vôbec vytvorený
d. môže byť vytvorený len na dobu určitú, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 rokov
e. môže byť vytvorený len na dobu určitú, ktorú si zvolia podielnici tohto podielového
fondu
527. Medzi základné druhy cenných papierov patria najmä
a. dlhopis, akcia, podielový list
b. dlhopis, vkladná knižka, termínovaný vklad
c. akcia, podielový list, životná poistka
d. akcia, dlhopis, drahé kovy
e. vkladné knižky, pokladničné poukážky, zmluva o bežnom účte
528. Dlhopis je úverový cenný papier, ktorý
a. zaväzuje emitenta vyplatiť držiteľovi dlhopisu špecifikovanú peňažnú
čiastku a výnos k určitému dátumu
b. oprávňuje držiteľa vyplatiť emitentovi špecifikovanú peňažnú čiastku a výnos k
určitému dátumu
c. vyzýva držiteľa zaplatiť emitentovi špecifikovanú peňažnú čiastku a úrok
d. umožňuje držiteľovi požiadať o vyplatenie peňažnej čiastky a úroku podľa potreby
na požiadanie
e. umožňuje emitentovi rozhodnúť o vyplatení špecifikovanej peňažnej čiastky a
úroku držiteľovi
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529. Akciový fond je fond
a. s najväčšou volatilitou
b. s najmenšou volatilitou
c. nevolatilný
d. s najmenším rizikom
e. s najväčším garantovaným výnosom
530. Akcia je
a. kapitálový cenný papier
b. dlhový cenný papier
c. špeciálny cenný papier označujúci zľavu na poplatkoch
d. krátkodobý cenný papier
e. cenný papier, s ktorým sa obchoduje na peňažnom trhu
531. Fundamentálna analýza sa zaoberá
a. vnútornou hodnotou akcií
b. správaním sa investorov na trhu
c. volatilitou jednotlivých cenných papierov v portfóliu
d. silnými a slabými stránkami spoločnosti
e. analýzou rizík
532. Spravovaním podielových fondov sa rozumie
a. riadenie investícií, administrácia, distribúcia podielových listov a
propagácia podielových fondov
b. úschova cenných papierov, administrácia, distribúcia hypotekárnych záložných
listov a propagácia podielových fondov
c. riadenie investícií a ich kontrola
d. vedenie bežných a vkladových účtov pre podielový fond
e. riadenie investícií a účtovanie odplaty za správu podielového fondu
533. Denominačná mena je
a. mena, v ktorej sa vydávajú cenné papiere
b. mena, ktorá je zaistená voči prepadu
c. vždy eur
d. mena, v ktorej sa prevádzajú cenné papiere
e. mena, v ktorej sa vyplácajú výnosy z cenných papierov
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534. Dlhopisový fond investuje najmä do
a. štátnych a podnikových dlhopisov
b. akcií, štátnych dlhopisov a derivátov
c. len do dlhopisov s dobou splatnosti do 5 rokov
d. do podielových listov
e. do komodít
535. Ukazovateľ P/E znamená pomer
a. kurzu akcie k zisku spoločnosti po zdanení pripadajúci na 1 akciu
b. počtu podielových listov k existujúcemu počtu klientov
c. ceny dlhopisu k splatnosti dlhopisu v rokoch
d. hodnoty majetku a počtu podielových listov v obehu
e. zisku spoločnosti pred zdanením ku kurzu akcie
536. Akciový index vyjadruje
a. priemernú cenu vybraných akcií kótovaných na príslušnej akciovej burze
b. priemernú tzv. “vnútornú“ hodnotu vybraných akcií
c. rating, ktorým je ohodnotená príslušná akciová spoločnosť nezávislou ratingovou
spoločnosťou
d. priemernú cenu akcií nachádzajúcich sa v portfóliu podielového fondu
e. súčet cien vybraných akcií kótovaných na príslušnej burze
537. Skratka IPO znamená
a. verejnú ponuku pre primárny úpis akcií
b. sekundárny úpis akcií
c. stiahnutie akcie z obchodovania na burze
d. zastavenie obchodovania s akciou
e. súkromnú ponuku pre sekundárny úpis akcií
538. Typickou cyklickou akciou sú akcie
a. automobilovej spoločnosti
b. potravinárskej spoločnosti
c. farmaceutickej spoločnosti
d. odevnej spoločnosti
e. akcie bánk
539. Do sústavy cenných papierov nepatria
a. futures
b. akcie
c. podielové listy
d. dlhopisy
e. zmenky
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540. ISIN je identifikátor identifikujúci cenný papier, ktorý na základe žiadosti
emitenta prideľuje
a. Centrálny depozitár cenných papierov
b. Národná banka slovenská
c. Obchodník s cennými papiermi
d. Burza cenných papierov
e. Správcovská spoločnosť
541. Register záložných práv v prípade listinných a niektorých zaknihovaných
cenných papierov vedie
a. Centrálny depozitár cenných papierov
b. Stredisko cenných papierov
c. Ministerstvo financií SR
d. Národná banka Slovenska
e. každá banka osobitne
542. Majetok klienta zverený obchodníkovi s cennými papiermi
a. nie je súčasťou majetku obchodníka s cennými papiermi
b. je súčasťou majetku obchodníka s cennými papiermi
c. obchodník s cennými papiermi nesmie prijať žiadny majetok klienta
d. je súčasťou majetku obchodníka s cennými papiermi až od výšky 10 000 eur
e. nie je súčasťou majetku obchodníka s cennými papiermi, ak s tým klient nesúhlasí
543. Peňažný fond investuje najmä do
a. termínovaných vkladov, štátnych pokladničných poukážok a dlhopisov
so splatnosťou do 1 roka
b. dlhopisov, nehnuteľností a hnuteľných vecí v hodnote väčšej ako 10 000 eur
c. vysoko likvidných akcií
d. podielových listov slovenských podielových fondov
e. akcií a dlhopisov, ktoré sa dajú rýchlo speňažiť
544. Opcia je právo
a. kúpiť alebo predať cenný papier, komoditu, plodinu alebo akciový index
za danú cenu
b. banky na zriaďovanie a obsluhu bankomatov
c. poisťovne zriaďovať si expozitúry v obciach
d. poisťovne nevyplatiť poistné plnenie
e. kúpiť cenný papier za vyššiu ako trhovú cenu
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545. Pokladničné poukážky sú
a. krátkodobé dlhové cenné papiere emitované štátom, Európskou
centrálnou bankou alebo bankou
b. dlhové cenné papiere emitované bankou na krytie krátkodobých pokladničných
schodkov
c. dlhové cenné papiere emitované bankou na financovanie dlhodobých investičných
zámerov
d. krátkodobé cenné papiere emitované správcovskou spoločnosťou
e. dlhové cenné papiere emitované spoločnosťou, ktorej cenné papiere sú prijaté na
obchodovanie na burze
546. Dlhopis je finančný nástroj
a. kapitálového trhu
b. peňažného trhu
c. komoditného trhu
d. devízového trhu
e. trhu nehnuteľností
547. Finančné nástroje peňažného trhu sú spravidla
a. rôzne druhy dlhových cenných papierov so splatnosťou do 1 roka
b. rôzne druhy cenných papierov so splatnosťou viac ako 1 rok
c. zlato, striebro, platina
d. akcie, dlhopisy a podielové listy
e. rôzne druhy cenných papierov so splatnosťou do troch rokov
548. Finančné nástroje kapitálového trhu sú spravidla
a. rôzne druhy prevoditeľných cenných papierov, cenné papiere alebo
majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania, opcie, forwardy,
swapy
b. rôzne druhy cenných papierov s dobou splatnosti do 1 roka
c. ropa, vykurovací olej
d. pokladničné poukážky Národnej banky Slovenska
e. zlato a iné komodity
549. Medzi finančné nástroje kapitálového trhu nepatria
a. družstevné členské podiely
b. akcie
c. štátne dlhopisy s dobou splatnosti 3 roky
d. hypotekárne záložné listy
e. podielové listy
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550. Ktorý typ fondu sa považuje za najrizikovejšiu investíciu?
a. Akciový fond.
b. Peňažný fond.
c. Dlhopisový fond.
d. Zmiešaný fond.
e. Fond fondov.
551. Výkonnosť fondu
a. sa obvykle porovnáva s benchmarkom
b. nie je ovplyvnená schopnosťami portfólio manažéra
c. je nezávislá na zmenách cien držaných aktív
d. je ovplyvnená činnosťou depozitára
e. je určená portfólio manažérom podielového fondu
552. Rastová stratégia je
a. spôsob riadenia fondu, kedy fond investuje do spoločností s veľkým
potenciálom rastu
b. spôsob riadenia fondu, kedy fond investuje do akcií zavedených veľkých spoločností,
u ktorých je relatívne malé riziko ich úpadku
c. spočíva v investovaní na trhoch emerging markets
d. spôsob riadenia fondu, kedy fond investuje do spoločností s klesajúcou výškou
dividendy
e. spôsob riadenia fondu, ktorý sa zameriava na čo najväčší nárast počtu podielnikov
553. Prechodom cenného papiera je zmena majiteľa cenného papiera na základe
a. právoplatného rozhodnutia o dedičstve alebo na základe iných právnych
skutočností
b. komisionárskej zmluvy a dohody všetkých strán
c. mandátnej zmluvy
d. zmluvy podľa zákona o cenných papieroch
e. rozhodnutia Národnej banky Slovenska
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554. Mandátnou zmluvou o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera sa
zaväzuje
a. mandatár, že v mene mandanta a na jeho účet kúpi alebo predá cenný
papier podľa pokynov mandanta a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu
odplatu
b. mandant, že v mene mandatára a na jeho účet kúpi alebo predá cenný papier
podľa pokynov mandatára a mandatár sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu
c. manažér, že v mene klienta a na vlastný účet kúpi alebo predá cenný papier a
klient sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu
d. mandatár, že v mene mandanta a na svoj účet kúpi alebo predá cenný papier
podľa pokynov mandanta a mandant mu môže zaplatiť odplatu
e. mandant, že v mene mandatára a na vlastný účet kúpi alebo predá cenný papier
podľa pokynov mandatára a mandatár mu uhradí odplatu
555. Ponukou na prevzatie podľa zákona o cenných papieroch a investičných
službách rozumieme
a. verejný návrh na uzatvorenie zmluvy, ktorej predmetom je kúpa
všetkých akcií cieľovej spoločnosti alebo ich časti alebo výmena týchto
akcií alebo ich časti za iné cenné papiere
b. spätné odkúpenie akcií
c. neverejný návrh na uzatvorenie zmluvy, ktorej predmetom je kúpa všetkých akcií
cieľovej spoločnosti alebo ich časti alebo výmena týchto akcií alebo ich časti za iné
cenné papiere
d. osobný návrh na uzatvorenie zmluvy, ktorej predmetom je kúpa všetkých akcií
cieľovej spoločnosti alebo výmena týchto akcií za iné cenné papiere
e. verejný návrh na uzatvorenie zmluvy, ktorej predmetom je predaj všetkých akcií
cieľovej spoločnosti alebo výmena týchto akcií za iné cenné papiere
556. Poplatok, ktorý slúži na pokrytie nákladov spojených so správou majetku v
podielovom fonde sa nazýva
a. odplata za spravovanie
b. vstupný poplatok
c. výstupný poplatok
d. odplata za výkon činnosti depozitára
e. odplata audítora
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557. Uzavretým podielovým fondom je podielový fond, ktorého podielnik
a. nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z
majetku v tomto podielovom fonde
b. má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto
podielovom fonde
c. nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v
tomto podielovom fonde skôr ako po 9 mesiacoch od dátumu investovania
d. má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto
podielovom fonde len v prípade, že investoval najmenej 1 000 eur
e. má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v tomto
podielovom fonde len v prípade, že od dátumu investovania uplynuli najmenej dva
roky
558. Ktoré z týchto tvrdení nie je pravdivé?
a. Kolektívne investovanie na území Slovenskej republiky nemôžu
vykonávať zahraničné subjekty kolektívneho investovania a zahraničné
správcovské spoločnosti.
b. Kolektívnym investovaním je podnikanie, ktorého predmetom je zhromažďovanie
peňažných prostriedkov od investorov s cieľom investovať v súlade s určenou
investičnou politikou v prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky boli
zhromaždené.
c. Kolektívne investovanie možno vykonávať len vytváraním tuzemských subjektov
kolektívneho investovania alebo zhromažďovaním peňažných prostriedkov
prostredníctvom ponuky cenných papierov alebo majetkových účastí v
zahraničných subjektoch kolektívneho investovania.
d. Správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť založená na účel podnikania so
sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je vytváranie
a spravovanie štandardných podielových fondov a európskych štandardných
fondov alebo alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych
investičných fondov na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska.
e. Zahraničnou správcovskou spoločnosťou je právnická osoba so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky, ktorá vytvára a spravuje zahraničný subjekt kolektívneho
investovania a ktorá má oprávnenie na výkon týchto činností udelené v štáte, v
ktorom má sídlo.
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559. Ktoré z tvrdení je pravdivé?
a. Správcovská spoločnosť za seba a za každý podielový fond vedie
oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku.
b. Správcovská spoločnosť vedie samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku
len za seba, podielovému fondu nevedie samostatné účtovníctvo.
c. Správcovská spoločnosť nie je povinná viesť účtovníctvo.
d. Správcovská spoločnosť za seba a za každý otvorený podielový fond vedie oddelené
samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku, za uzavretý podielový fond
nie je povinná viesť účtovníctvo.
e. Správcovská spoločnosť môže po dohode s podielnikmi viesť spoločné účtovníctvo
za seba a za podielové fondy.
560. Otvorený podielový fond je podielový fond, ktorého podielnik
a. má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z
majetku v tomto podielovom fonde
b. nemá právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené podielové listy z majetku v
tomto podielovom fonde
c. môže dvakrát do roka požiadať o výplatu podielových listov z majetku v tomto
podielovom fonde
d. má právo, aby mu na jeho žiadosť depozitár vyplatil podielové listy z majetku v
tomto podielovom fonde
e. má povinnosť požiadať o vyplatenie podielových listov po 5 rokoch
561. Ktorý typ podielových fondov má nízku volatilitu?
a. Peňažný fond.
b. Dlhopisový fond.
c. Akciový fond.
d. Zmiešaný fond.
e. Fond fondov.
562. Akciový rastový fond
a. hľadá akcie s vysokým potenciálom rastu
b. zameriava sa výhradne na akcie spoločností s klesajúcou výškou dividendy
c. vypláca bonusy držiteľom podielových akcií
d. investuje do akcií, ktoré dosiahli svoju najvyššiu cenu
e. vypláca stále vyššie výnosy
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563. Ktoré podielové fondy ukladajú peniaze podielnikov na rôznych trhoch a do
rôznych aktív s rôznym podielom dlhopisov a akcií vo svojom portfóliu?
a. Zmiešané fondy.
b. Dlhopisové fondy.
c. Akciové fondy.
d. Otvorené podielové fondy.
e. Špeciálne podielové fondy nehnuteľností.
564. Ktoré podielové fondy ukladajú väčšinu svojich aktív do podielových listov a
cenných papierov iných subjektov kolektívneho investovania?
a. Fondy fondov.
b. Dlhopisové fondy.
c. Akciové fondy.
d. Peňažný fond.
e. Fond nehnuteľností.
565. Za najkonzervatívnejšiu investíciu sa považuje
a. peňažný fond
b. dlhopisový fond
c. akciový fond
d. fond nehnuteľností
e. zmiešaný fond
566. Zmenka je
a. zmenka je listinný cenný papier s ktorým je spojený záväzok zaplatiť
majiteľovi zmenky určitú peňažnú sumu na základe jej predloženia
b. bankový doklad pri výbere hotovosti z bankomatu
c. istina, ktorú si požičiava klient pri hypotekárnom alebo stavebnom úvere
d. cenný papier, ktorý oprávňuje držiteľa získať úver v banke
e. doklad umožňujúci zrealizovať poistné plnenie
567. Finančný nástroj kolektívneho investovania je
a. podielový list
b. akcia
c. dlhopis
d. pokladničná poukážka
e. nehnuteľnosť
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568. Koľko podielov nakúpi klient, ak investuje 10 000 eur pri cene 1 podiel = 50
eur, pričom vstupný poplatok je nulový:
a. 200 p.j.
b. 50 000 p.j.
c. 0,005 p.j.
d. 20 p.j.
e. 500 000 p.j.
569. Je správcovská spoločnosť povinná pri každom obchode požadovať
preukázanie totožnosti investora a klienta?
a. Áno, vždy.
b. Len pri prvom nákupe podielových listov.
c. Nie, nikdy.
d. Len pri nákupe podielových listov nad 10 000 eur.
e. Len ak ide o investora zo zahraničia.
570. Má majiteľ podielového listu hlasovacie práva v správcovskej spoločnosti?
a. Nie.
b. Áno.
c. Len v prípade dlhopisového fondu.
d. Len v prípade akciového fondu.
e. Len v prípade otvoreného podielového fondu.
571. Hodnota, ktorá určuje ako dokázal podielový fond zhodnotiť finančné
prostriedky podielnikov, je
a. výkonnosť fondu
b. predajná cena
c. likvidita
d. nákupná cena
e. volatilita
572. Hodnota 1 podielu podielového fondu je 100 eur. Odplata za správu je 1,5%.
Aká je skutočná hodnota 1 podielu?
a. 100 eur
b. 98,5 eur
c. 101,5 eur
d. 99 eur
e. 111,5 eur
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573. Zmiešané fondy sú obvykle
a. menej rizikové ako čisto akciové fondy
b. viac rizikové ako akciové fondy
c. menej rizikové ako fondy peňažného trhu
d. tvorené iba akciami
e. rovnako rizikové ako fondy peňažného trhu
574. Akú právnu formu má podielový fond?
a. Podielový fond nemá právnu subjektivitu.
b. Podielový fond je akciová spoločnosť.
c. Podielový fond je spoločnosť s ručením obmedzeným.
d. Podielový fond je podielnické družstvo.
e. Podielový fond je holding.
575. Podielový fond je
a. spoločný majetok podielnikov bez právnej subjektivity
b. spoločný majetok podielnikov s právnou subjektivitou
c. obchodná spoločnosť emitujúca akcie
d. špecifický typ podielnického družstva
e. združenie fyzických alebo právnických osôb
576. Net Asset Value (NAV) pri podielových fondoch znamená
a. čistá hodnota majetku vo fonde
b. čistá hodnota podielového listu
c. čistý majetok správcovskej spoločnosti
d. súčet hodnoty majetku v podielovom fonde a jeho záväzkov
e. rozdiel medzi hodnotou majetku v správcovskej spoločnosti a hodnotou majetku v
podielovom fonde
577. Majetok v podielovom fonde, ako aj obchody s majetkom v podielovom
fonde sa
a. musia evidovať oddelene od majetku správcovskej spoločnosti a od
majetku v iných podielových fondoch
b. musia evidovať spolu s majetkom správcovskej spoločnosti
c. nemusia evidovať
d. musia evidovať oddelene od majetku v správcovskej spoločnosti iba v prípade, že
NAV podielového fondu presiahla hodnotu 1 500 000 eur
e. musia evidovať oddelene od majetku správcovskej spoločnosti, ale môžu sa evidovať
spolu s majetkom v iných podielových fondoch
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578. Úlohou depozitára podielových fondov je najmä
a. kontrolovať vydávanie a vyplácanie podielových listov, vykonávať
pokyny správcovskej spoločnosti, kontrolovať dodržiavanie pravidiel
obmedzenia a rozloženia rizika a výpočet hodnoty podielu, uschovávať
cenné papiere
b. riadiť nákup a predaj cenných papierov, kontrolovať cenné papiere
c. minimalizovať riziko, informovať klientov podielového fondu
d. viesť bežný a vkladový účet pre podielový fond a vyplácať podielnikom výnosy z
majetku v podielovom fonde
e. uschovávať cenné papiere, ktoré sú majetkom v podielovom fonde a riadiť
umiestňovanie investícií podielového fondu
579. Ak sú súčasťou majetku v podielovom fonde listinné cenné papiere, musia sa
uschovať
a. u depozitára
b. v Národnej banke Slovenska
c. u obchodníka s cennými papiermi
d. v akejkoľvek slovenskej banke
e. v banke s povolením na úschovu cenných papierov
580. Podielový fond spravuje
a. správcovská spoločnosť
b. majiteľ podielových listov
c. Národná banka Slovenska
d. Ministerstvo financií SR
e. depozitár
581. Majetkové práva podielnikov v podielovom fonde sú reprezentované
a. podielovými listami
b. družstevnými podielnickými listami
c. štátnymi pokladničnými poukážkami
d. členskými podielmi
e. dlhopismi
582. Majetok podielnikov v podielovom fonde
a. nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti
b. je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti
c. je súčasťou majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti
d. je súčasťou majetku depozitára
e. je súčasťou majetku zakladateľa správcovskej spoločnosti
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583. Čistú hodnotu majetku v podielovom fonde vyjadríme ako
a. rozdiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho záväzkami
b. podiel medzi hodnotou majetku v podielovom fonde a jeho záväzkami
c. násobok hodnoty majetku v podielovom fonde a jeho záväzkov
d. súčet hodnoty majetku v podielovom fonde a záväzkov podielového fondu
e. súčin hodnoty majetku v podielovom fonde a počtu podielov v obehu
584. Otvorený podielový fond vytvára správcovská spoločnosť
a. vydávaním podielových listov
b. vydávaním vkladových listov
c. vydávaním hypotekárnych záložných listov
d. vydávaním podielnických listov
e. vydávaním akcií
585. Každý podielový fond musí mať svoj
a. štatút, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so
správcovskou spoločnosťou
b. výkaz zisku a strát, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so
správcovskou spoločnosťou
c. výkaz cash flow, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy podielnika so
správcovskou spoločnosťou
d. prevádzkový poriadok, ktorý schvaľuje Národná banka Slovenska
e. cenník, ktorý je súčasťou zmluvy podielnika so správcovskou spoločnosťou a ktorý
schvaľuje Národná banka Slovenska
586. Podielové listy jedného podielového fondu s rovnakým počtom podielov
zakladajú
a. rovnaké práva podielnikov
b. rôzne práva podielnikov
c. neobmedzené práva podielnikov
d. žiadne práva podielnikov
e. práva podielnikov v závislosti od doby držania podielových listov
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587. Hodnota podielu (tzv. aktuálna cena) sa určí ako
a. podiel čistej hodnoty majetku v podielovom fonde a počtu podielov v
obehu
b. súčin čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde a počtu podielov v
obehu
c. aritmetický priemer čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde
d. podiel celkovej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde a počtu vydaných
podielov
e. rozdiel čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde a počtu podielov v
obehu
588. Majetok v otvorenom podielovom fonde
a. nesmie byť použitý na poskytnutie pôžičiek, darov a úverov
b. môže byť použitý na poskytnutie pôžičiek, darov a úverov
c. môže byť použitý na poskytnutie pôžičiek, darov a úverov, ale len podielnikovi,
ktorý investuje do podielového fondu minimálne 35 000 eur
d. nesmie byť použitý na poskytnutie pôžičiek, darov a úverov, ak s tým nesúhlasil
depozitár
e. môže byť použitý na poskytnutie pôžičiek, darov a úverov len pre zakladateľa
správcovskej spoločnosti
589. Dva podielové fondy spravované jednou správcovskou spoločnosťou
a. môžu mať rozdielnych depozitárov
b. musia mať dvoch rozdielnych depozitárov
c. nemusia mať vôbec depozitára
d. musia mať rovnakého depozitára
e. nemusia mať depozitára , ak s tým súhlasí Národná banka Slovenska
590. Depozitár vykonáva svoju činnosť na základe
a. depozitárskej zmluvy, ktorá má písomnú formu a uzatvára sa na dobu
neurčitú alebo na dobu, na ktorú bol podielový fond vytvorený
b. depozitárskej zmluvy, ktorá má ústnu formu
c. zmluvy o riadení a kontrole podielových fondov
d. zmluvy o vedení bežného účtu
e. zmluvy o úschove a správe cenných papierov
591. Podielový list otvoreného podielového fondu môže byť vydaný
a. v listinnej alebo v zaknihovanej podobe
b. len v listinnej podobe
c. len v zaknihovanej podobe
d. v podobe určenej podielnikom
e. v podobe určenej Národnou bankou Slovenska
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592. Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní neupravuje
a. obchodovanie na burze cenných papierov
b. činnosť správcovskej spoločnosti
c. činnosť depozitára
d. ochranu investorov
e. vytváranie a spravovanie podielových fondov
593. Správcovská spoločnosť je
a. obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je kolektívne
investovanie a má formu akciovej spoločnosti
b. akciová spoločnosť, ktorá si určuje podmienky investovania podľa obchodného
zákonníka, ktoré klient svojím podpisom odsúhlasuje
c. spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá kolektívne investuje podľa vzájomných
podmienok, ktoré si určujú a odsúhlasujú konatelia s klientom
d. podielnické družstvo, ktoré vydáva podielnikom družstevné podielnické listy
e. obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je spravovanie akéhokoľvek
majetku a má formu akciovej spoločnosti
594. Podielový list
a. je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci
podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z
tohto majetku
b. je cenný papier, s ktorým nie je spojené právo podielnika podieľať sa na výnose z
majetku v podielovom fonde
c. nie je cenný papier
d. je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na podiel na majetku v
podielovom fonde vo výške určenej štatútom tohto podielového fondu
e. je cenný papier, s ktorým nie sú spojené žiadne práva
595. Činnosť zahraničného subjektu kolektívneho investovania a zahraničnej
správcovskej spoločnosti na území SR podlieha dohľadu
a. Národnej banky Slovenska
b. Ministerstva financií Slovenskej republiky
c. zahraničného úradu dohľadu
d. nepodlieha žiadnemu dohľadu
e. Úradu pre finančný trh
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596. Dohľad nad finančným trhom vykonáva
a. Národná banka Slovenska
b. Úrad dohľadu nad finančným trhom
c. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
d. Úrad pre finančný trh
e. viacero inštitúcií s jednoznačne vymedzenou pôsobnosťou
597. Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad dohliadanými subjektmi
nevykonáva
a. rozhodovanie sporov z právnych vzťahov medzi dohliadanými subjektmi
a ich klientmi
b. ustanovovanie pravidiel obozretného podnikania, pravidiel bezpečnej prevádzky a
ďalšie požiadavky na podnikanie dohliadaných subjektov
c. dohliadanie nad dodržiavaním ustanovení zákona o dohľade, osobitných zákonov a
iných všeobecne záväzných právnych predpisov
d. vedenie konaní, udeľovanie povolení, licencií, súhlasov, ukladanie sankcií a opatrení
na nápravu
e. vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov na vykonanie zákonov v
oblasti finančného trhu, ak to tieto zákony ustanovujú
598. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti zamestnanca správcovskej spoločnosti
sa nepovažuje
a. poskytnutie informácií Národnej banke Slovenska na účely ňou
vykonávaného dohľadu
b. poskytnutie informácií Národnej banke Slovenska na akýkoľvek účel
c. poskytnutie informácií tretej osobe za odplatu
d. poskytnutie informácií rodinným príslušníkom
e. poskytnutie informácií tretej osobe bezodplatne
599. Osoby poverené výkonom dohľadu na mieste nemajú právo
a. vyžadovať súčinnosť a plnenie povinností dohliadaného subjektu a jeho
zamestnancov, ak by bol ohrozený život alebo zdravie osôb
b. vstupovať na pozemky, do budov, miestností, zariadení a iných priestorov
dohliadaného subjektu vrátane jeho dopravných prostriedkov
c. vykonávať opatrenia, potrebné na zabezpečenie účinného a plynulého výkonu
dohľadu
d. prevziať originály dokladov, podklady, informácie na technických nosičoch údajov
a iné informácie, písomnosti a veci
e. požadovať od dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov v určenej lehote
vysvetlenia, vyjadrenia a ďalšie informácie k predmetu dohľadu a k zisteným
nedostatkom
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600. Národná banka Slovenska môže na vykonanie úkonu v konaní pred Národnou
bankou Slovenska
a. určiť lehotu, ak ju neustanovuje zákon
b. určiť kratšiu lehotu, ako ustanovuje zákon
c. určenú lehotu predĺžiť, aj ak sa jedná o lehotu na zaplatenie splatného poplatku
za úkon alebo konanie vykonávané na základe žiadosti
d. určiť lehotu; táto lehota však nie je zachovaná, ak sa podanie v posledný deň
lehoty podáva na poštovú prepravu
e. určiť lehotu, pričom ak jej koniec pripadne na deň pracovného pokoja, posledným
dňom lehoty je najbližší predchádzajúci pracovný deň
601. Protokol o vykonanom dohľade na mieste sa uchováva v Národnej banke
Slovenska
a. 10 rokov
b. 5 rokov
c. 15 rokov
d. 3 roky
e. 7 rokov
602. Ak je konanie pred Národnou bankou Slovenska prerušené
a. neplynú procesné lehoty na konanie a rozhodnutie podľa zákona o
dohľade
b. procesné lehoty na konanie a rozhodnutie podľa zákona o dohľade plynú
c. procesné lehoty na konanie a rozhodnutie podľa zákona o dohľade plynú v
špeciálnom režime
d. možno voči rozhodnutiu o prerušení konania podať opravný prostriedok
e. Národná banka Slovenska v konaní nepokračuje, aj keď pominú dôvody na jeho
prerušenie
603. Volatilita podielového fondu je
a. miera kolísania ceny podielu v podielovom fonde
b. zisk podielového fondu za posledných 12 mesiacov
c. odporúčaná doba investovania pri danom type podielového fondu
d. miera kolísania vstupných a výstupných poplatkov
e. doba splatnosti podielových listov podielového fondu

159

Sektor kapitálového trhu

otázky pre stredný stupeň

604. Správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať pravidlá obozretného
podnikania
a. vždy
b. len v špeciálnych prípadoch, ak to nariadi Národná banka Slovenska
c. nemusí dodržiavať tieto pravidlá
d. len pri správe otvorených podielových fondov
e. len ak spravuje majetok nad 10 000 000 eur
605. Hedging je
a. zaistenie proti riziku
b. rozloženie investície do viacerých druhov aktív s cieľom znížiť investičné riziko
c. investičná stratégia spočívajúca v investovaní na emerging markets
d. zaistenie splatenia celého alebo časti vloženého kapitálu
e. spôsob rozdelenia zisku spoločnosti
606. Správcovská spoločnosť je povinná zisťovať vlastníctvo finančných
prostriedkov použitých investorom alebo klientom na vykonanie obchodu v
prípade, že ide o obchod v hodnote
a. najmenej 15 000 eur
b. najmenej 35 000 eur
c. maximálne 1 000 eur
d. najmenej 10 000 eur
e. najmenej 1 000 eur
607. Základné typy podielových fondov sú
a. peňažné, dlhopisové a akciové
b. rentabilné, výnosové
c. splatené, likvidné
d. výplatné a nevýplatné
e. slovenské a zahraničné
608. Podielovým fondom sa nerozumie
a. majetok správcovskej spoločnosti
b. majetok pozostávajúci najmä z cenných papierov a peňažných prostriedkov, ktoré
sú v spoločnom vlastníctve podielnikov
c. majetok podielnikov spravovaný správcovskou spoločnosťou v súlade so zákonom
o kolektívnom investovaní a štatútom fondu za účelom jeho zhodnocovania v
prospech podielnikov
d. spoločný majetok podielnikov zhromaždený správcovskou spoločnosťou vydávaním
podielových listov a investovaním tohto majetku
e. subjekt kolektívneho investovania spravovaný správcovskou spoločnosťou
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609. Redemáciou sa rozumie
a. vyplatenie podielových listov podielnikovi
b. opätovné nakúpenie podielov daného podielového fondu
c. dočasné uzavretie podielového fondu pre nové investície
d. žiadosť o vyplatenie podielových listov depozitárom
e. žiadosť o vyplatenie výnosov smerovaná správcovskej spoločnosti
610. Správcovská spoločnosť nemusí za každý podielový fond zostaviť a zverejniť
a. zoznam klientov
b. predajný prospekt
c. správu o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok
d. kľúčové informácie pre investorov
e. správu o hospodárení s majetkom v podielovom fonde za prvých šesť mesiacov
kalendárneho roka
611. Vstupný poplatok je poplatok, ktorý
a. investor platí pri nákupe podielových listov
b. sa niekedy označuje aj manažérsky poplatok
c. investor platí pri vyplatení podielových listov
d. sa odrátava pri vyplatení podielových listov
e. môže investor odmietnuť zaplatiť
612. Realitný fond investuje prevažne do
a. nehnuteľností a majetkových účastí v realitných spoločnostiach
b. akcií a dlhopisov
c. štátnych pokladničných poukážok
d. finančných derivátov
e. do vkladov na bežných a vkladových účtoch
613. V prípade, že zahraničný subjekt kolektívneho investovania spĺňa podmienky
právneho predpisu EÚ upravujúce kolektívne investovanie, považuje sa za
a. európsky štandardný fond
b. slovenský fond
c. zahraničný dôchodkový fond
d. členský fond
e. povolený fond
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614. Správu majetku v podielovom fonde vykonáva správcovská spoločnosť
a. samostatne, vo svojom mene a v záujme podielnikov
b. spoločne s podielnikmi, vo svojom mene a na účet podielnikov
c. spoločne so sporiteľmi
d. samostatne v mene podielnikov
e. spoločne s podielnikmi v ich mene a na ich účet
615. Pri správe podielového fondu nie je správcovská spoločnosť povinná
a. dosiahnuť výnos minulého obdobia
b. konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme podielnikov
podielového fondu, ktorý spravuje v záujme stability finančného trhu
c. spravodlivo zaobchádzať so všetkými investormi
d. mať a účinne využívať zdroje a postupy potrebné na správny výkon svojej činnosti
e. vykonávať činnosť v najlepšom záujme jej investorov a klientov a v záujme stability
finančného trhu pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov
podielových fondov a rozhodnutí Národnej banky Slovenska
616. Podľa zákona o kolektívnom investovaní, každá propagácia, ktorá obsahuje
výzvu na nákup podielových listov podielového fondu musí obsahovať údaj o
tom, že
a. sú k dispozícii kľúčové informácie pre investorov a že existuje predajný
prospekt s uvedením miesta, kde tieto dokumenty môže záujemca získať
alebo ako k nim môže získať prístup, a jazykov, v ktorých sú tieto
dokumenty sprístupnené
b. s touto investíciou je spojené aj riziko a budúci výnos je zaručený len do výšky
doterajších výnosov
c. s touto investíciou nie je spojené riziko a budúci výnos nie je zaručený
d. s touto investíciou nie je spojené riziko a budúci výnos je zaručený
e. existuje predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt s uvedením miesta,
kde ho záujemca môže za poplatok získať
617. Podielový list otvoreného podielového fondu možno vydať len vo forme
a. na meno alebo na doručiteľa
b. na rad alebo na meno
c. na doručiteľa alebo na rad
d. na meno
e. na rad
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618. Podielový list vydáva správcovská spoločnosť za cenu rovnajúcu sa
a. súčinu počtu podielov vyznačených na podielovom liste a hodnoty
podielu
b. podielu počtu podielov vyznačených na podielovom liste a hodnoty podielu
c. súčtu počtu podielov vyznačených na podielovom liste a hodnoty podielu
d. súčinu počtu podielových listov a hodnoty majetku v podielovom fonde
e. podielu hodnoty podielu a počtu podielov vyznačených na podielovom liste
619. Súčet poplatkov, ktoré môže správcovská spoločnosť požadovať od podielnika
pri vydávaní a vyplatení podielového listu nesmie presiahnuť
a. 5% aktuálnej ceny podielového listu v čase jeho vyplatenia
b. 4% aktuálnej ceny podielového listu v čase jeho vyplatenia
c. 6% aktuálnej ceny podielového listu v čase jeho vydania
d. 5% aktuálnej ceny podielového listu v čase jeho vydania
e. 10% aktuálnej ceny podielového listu v čase jeho vyplatenia
620. Správcovská spoločnosť môže v mimoriadnych prípadoch pozastaviť
vyplácanie podielových listov najdlhšie však na
a. 3 mesiace
b. 2 mesiace
c. 4 mesiace
d. 6 mesiacov
e. 1 mesiac
621. Povinné údaje o štandardnom podielovom fonde je správcovská spoločnosť
povinná zverejniť
a. aspoň raz za dva týždne
b. aspoň raz za rok
c. raz za tri mesiace
d. dvakrát ročne
e. aspoň raz za mesiac
622. Výnosy z majetku v podielovom fonde sa vyplácajú
a. ak to umožňuje štatút podielového fondu, pričom určí aj lehotu, výšku
a rozsah vyplácaných výnosov
b. ak o tom rozhodnú podielnici na valnom zhromaždení
c. ak o tom rozhodne Národná banka Slovenska
d. ak s tým súhlasí depozitár podielového fondu
e. na požiadanie podielnika
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623. S majetkom v podielovom fonde nakladá správcovská spoločnosť
a. len prostredníctvom pokynov depozitárovi alebo so súhlasom depozitára
b. len prostredníctvom pokynov portfólio manažérovi alebo so súhlasom portfólio
manažéra podielového fondu
c. ako uzná v konkrétnej situácii na finančnom trhu za vhodné
d. len so súhlasom Národnej banky Slovenska
e. len so súhlasom podielnikov
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624. Depozitárom podielového fondu môže byť
a. len banka alebo zahraničná banka so sídlom na území členského štátu,
ktorá má na území SR zriadenú pobočku, ktorá má v povolení podľa
osobitného zákona uvedenú vedľajšiu službu spočívajúcu v úschove a
správe finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy
a súvisiacich služieb
b. len pobočka zahraničnej banky, ktorá má v povolení podľa osobitného zákona
uvedenú vedľajšiu investičnú službu spočívajúcu v úschove alebo správe
investičných nástrojov
c. každá banka alebo pobočka zahraničnej banky
d. každý obchodník s cennými papiermi, ktorý má v povolení podľa osobitného
zákona uvedenú vedľajšiu investičnú službu spočívajúcu v úschove alebo správe
finančných nástrojov
e. každá banka s povolením na výkon činnosti depozitára
625. Kontrolnými funkciami, ktoré je správcovská spoločnosť povinná zaviesť
primerane k povahe, rozsahu a zložitosti jej činnosti sú
a. funkcia dodržiavania opatrení, stratégií a postupov na identifikáciu
rizika, funkcia riadenia rizík a funkcia vnútorného auditu
b. predstavenstvo, dozorná rada a valné zhromaždenie
c. depozitár a Národná banka Slovenska
d. funkcia dodržiavania opatrení, stratégií a postupov na identifikáciu rizika,
depozitár a predstavenstvo
e. depozitára, zakladateľa správcovskej spoločnosti a Ministerstvo financií SR
626. Hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde, čistú hodnotu majetku v
otvorenom podielovom fonde a z toho vyplývajúcu aktuálnu hodnotu podielu
aktualizuje správcovská spoločnosť spôsobom
a. v lehotách určených jeho štatútom
b. najmenej raz mesačne
c. najmenej raz týždenne
d. najmenej raz za štvrťrok
e. najmenej raz ročne
627. Benchmark je spravidla
a. porovnávací index, podľa ktorého sa meria výkonnosť fondu
b. ochranná známka pre najvýkonnejšie podielové fondy
c. skupina akciových titulov, o ktoré nie je záujem
d. porovnávací index pre správcovské spoločnosti
e. skupina cenných papierov v majetku v podielovom fonde s najvyššou hodnotou
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628. Forex slúži na obchodovanie s
a. menami
b. akciami
c. dlhopismi
d. podielovými listami
e. nehnuteľnosťami
629. Zmluva o darovaní cenných papierov sa spravuje ustanoveniami
a. Občianskeho zákonníka o darovacej zmluve a musí mať písomnú formu
b. Obchodného zákonníka o darovacej zmluve a nemusí mať písomnú formu
c. Zákona o kolektívnom investovaní a musí mať písomnú formu
d. Občianskeho zákonníka o darovacej zmluve a môže mať písomnú formu
e. Zákona o Národnej banke Slovenska
630. Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera sa
spravuje ustanoveniami
a. Obchodného zákonníka o komisionárskej zmluve a musí mať písomnú
formu
b. Občianskeho zákonníka o komisionárskej zmluve a nemusí mať písomnú formu
c. Zákona o dlhopisoch a nemusí mať písomnú formu
d. Obchodného zákonníka o komisionárskej zmluve a môže mať písomnú formu
e. Obchodného zákonníka o darovacej zmluve
631. Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera sa
spravuje ustanoveniami
a. Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve a musí mať písomnú formu
b. Občianskeho zákonníka o mandátnej zmluve a nemusí mať písomnú formu
c. Zákona o bankách a musí mať písomnú formu
d. Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve a môže mať písomnú formu
e. Zákona o dohľade
632. Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska nie je podmienkou na
a. zníženie základného imania správcovskej spoločnosti, ak ide o zníženie z
dôvodov straty
b. zlúčenie správcovskej spoločnosti s inou správcovskou spoločnosťou
c. vrátenie povolenia na vytváranie a spravovanie podielových fondov
d. zverenie riadenia investícií v štandardnom fonde a špeciálnom fonde inej osobe
e. predaj podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti
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633. Povolenie na vytváranie a spravovanie podielových fondov sa udeľuje
a. na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza
na právneho nástupcu správcovskej spoločnosti
b. na dobu určitú, t. j. maximálne na 10 rokov
c. na dobu neurčitú a povolenie je možné previesť na inú osobu a taktiež na právneho
nástupcu správcovskej spoločnosti
d. na dobu neurčitú a možno ho previesť na inú osobu na základe povolenia Národnej
banky Slovenska
e. na dobu určitú a možno ho previesť na inú osobu na základe povolenia Národnej
banky Slovenska
634. Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s finančnými nástrojmi a
zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta
alebo organizátora MTF zabezpečuje
a. Centrálny depozitár cenných papierov
b. Národná banka Slovenska
c. Stredisko cenných papierov
d. Burza cenných papierov
e. Ministerstvo financií SR
635. Durácia je
a. pojem označujúci priemernú lehotu splatnosti dlhových cenných
papierov
b. pojem označujúci citlivosť dlhopisu na zmenu výnosov
c. pojem označujúci riziko spojené s investovaním
d. pojem označujúci citlivosť akcií na zmenu ceny
e. ukazovateľ, ktorý meria splatnosť podielového listu
636. Trhová kapitalizácia je
a. súčin celkového počtu akcií a ich aktuálnej trhovej ceny
b. podiel aktuálnej ceny akcií a zisku na jednu akciu
c. súčet celkového počtu akcií a ich aktuálnej trhovej ceny
d. podiel celkového počtu akcií a ich aktuálnej trhovej ceny
e. rozdiel celkového počtu akcií a ich aktuálnej trhovej ceny
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637. Metóda zaistenia portfólia, pri ktorej sa nastavuje zaistená hodnota portfólia
a aktíva sa umiestňujú aktívnym riadením do akcií a dlhopisov v závislosti
od výkonnosti trhu sa nazýva
a. CPPI
b. TPPI
c. EPPI
d. CPPC
e. TPPC
638. Zaistenie proti menovému riziku pri podielových fondoch
a. je iba pri vybraných podielových fondoch v závislosti od investičnej
stratégie podielového fondu
b. musí byť v každom fonde zo zákona
c. nesmie existovať, aby klient nemal ohrozené potenciálne výnosy
d. je iba pri podielových fondoch verejne ponúkaných v iných členských štátoch
e. musí byť iba pri špeciálnych podielových fondoch
639. Ak valné zhromaždenie akcionárov emitenta kótovaných akcií rozhodne, že
akcie vydané týmto emitentom prestanú byť kótované, je emitent povinný
vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie
a. na kúpu všetkých kótovaných akcií od akcionárov, ktorí na valnom
zhromaždení nehlasovali za rozhodnutie, že tieto akcie prestanú byť
kótované, alebo ktorí sa tohto valného zhromaždenia nezúčastnili
b. na predaj všetkých kótovaných akcií od akcionárov, ktorí na valnom zhromaždení
hlasovali za rozhodnutie, že tieto akcie prestanú byť kótované
c. emitentovi v tejto súvislosti nevzniká žiadna povinnosť
d. na kúpu všetkých kótovaných akcií od akcionárov, ktorí sa zúčastnili na valnom
zhromaždení
e. na kúpu všetkých kótovaných akcií od akcionárov, ktorí na valnom zhromaždení
hlasovali za rozhodnutie, že tieto akcie prestanú byť kótované
640. Akciový index S&P 500 je index vážený trhovou kapitalizáciou voľne
obchodovaných
a. 500 vybraných akcií veľkých spoločností aktívne obchodovaných v USA
b. 500 vybraných akcií veľkých spoločností aktívne obchodovaných v Európe
c. všetkých amerických akcií za posledných 500 pracovných dní
d. 500 vybraných prevažne ázijských akcií veľkých spoločností
e. všetkých európskych akcií za posledných 500 pracovných dní
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641. Index FTSE je indexom akciového trhu
a. Veľkej Británie
b. Európy
c. USA
d. Japonska
e. Nemecka
642. Ponuku na prevzatie podľa zákona o cenných papieroch a investičných
službách
a. možno uskutočniť len na regulovanom trhu
b. nemožno uskutočniť na regulovanom trhu
c. možno uskutočniť len prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi
d. možno uskutočniť aj na regulovanom trhu
e. možno uskutočniť prostredníctvom Národnej banky Slovenska
643. Depozitár príslušného podielového fondu nekontroluje
a. výpisy z majetkových účtov podielnikov podielových fondov
b. výpočet a úhradu odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu
c. dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika
d. súlad vydávania a vyplácania podielových listov a ich zániku so zákonom o
kolektívnom investovaní
e. súlad použitia výnosov podielového fondu so zákonom o kolektívnom investovaní a
so štatútom
644. Zrušenie správcovskej spoločnosti bez likvidácie je možné, ak sa správcovská
spoločnosť
a. zlúči s inou správcovskou spoločnosťou na základe predchádzajúceho
súhlasu Národnej banky Slovenska
b. zlúči s inou správcovskou spoločnosťou, pričom súhlas Národnej banky Slovenska
nie je potrebný
c. rozhodne ukončiť činnosť na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky
Slovenska
d. rozhodne previesť celý svoj majetok na inú správcovskú spoločnosť na základe
povolenia Ministerstva financií SR
e. zlúči s inou správcovskou spoločnosťou na základe predchádzajúceho súhlasu
Ministerstva financií SR
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645. Zmluvné záložné právo k cenným papierom vzniká
a. registráciou tohto záložného práva v osobitnej evidencii založených
cenných papierov (registri záložných práv) alebo v osobitných prípadoch
na účte majiteľa
b. registráciou tohto záložného práva v Notárskom registri záložných práv
c. iba registráciou tohto záložného práva v osobitnej evidencii založených cenných
papierov (registri záložných práv)
d. registráciou tohto záložného práva v registri vedenom Národnou bankou Slovenska
e. registráciou tohto záložného práva vo vlastnej osobitnej evidencii založených
cenných papierov
646. Za dôležité kritérium pri kúpe dlhopisu môžeme považovať aj
a. bonitu emitenta dlhopisu, výnos plynúci z dlhopisu a dobu splatenia
dlhopisu
b. bonitu držiteľa dlhopisu, dobu splatenia dlhopisu a nominálnu hodnotu dlhopisu
c. bonitu sporiteľa, emisnú prirážku a nominálnu hodnotu dlhopisu
d. bonitu držiteľa, emisnú cenu a dobu splatenia dlhopisu
e. bonitu obchodníka s cennými papiermi, ktorý sprostredkúva kúpu dlhopisu
647. Ak na majetok správcovskej spoločnosti bol vyhlásený konkurz, Národná
banka Slovenska rozhodne
a. o zavedení nútenej správy majetku v podielovom fonde
b. o zrušení podielových fondov správcovskej spoločnosti
c. o vyplatení podielových listov podielnikom
d. o predaji majetku v podielových fondoch
e. o prevode správy podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť
648. Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska nie je potrebný v prípade
a. nakladania s majetkom správcovskej spoločnosti
b. zmeny štatútu podielového fondu
c. zníženia základného imania správcovskej spoločnosti ak nejde o zníženie z dôvodu
straty
d. predaja podniku správcovskej spoločnosti alebo jeho časti
e. voľby osôb navrhovaných za členov predstavenstva a dozornej rady správcovskej
spoločnosti
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649. Koeficient Alfa pri podielových fondoch
a. dáva do pomeru výnosy fondu oproti výnosom trhu
b. priemerný nárast ceny fondu za posledných 12 mesiacov
c. priemernú výšku dividendy v portfóliu akciových podielových fondov
d. historický vývoj čistej hodnoty majetku v podielovom fonde
e. priemernú výšku vstupných a výstupných poplatkov v podielovom fonde
650. Písomné potvrdenie správcovskej spoločnosti o uskutočnenej operácii
podielnika s podielovými listami je
a. konfirmácia
b. redemácia
c. investícia
d. zmluva
e. reinvestícia
651. Portfólio manažér, ktorý riadi nákup a predaj cenných papierov v podielovom
fonde, je zamestnancom
a. správcovskej spoločnosti
b. príslušného podielového fondu
c. depozitára
d. banky
e. zakladateľa správcovskej spoločnosti
652. Správcovská spoločnosť môže okrem vytvárania podielových fondov a ich
spravovania, vykonávať
a. investičné poradenstvo a riadenie portfólia finančných nástrojov alebo
riadenie investícií pre fondy vytvorené podľa zákona o doplnkovom
dôchodkovom sporení
b. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku
c. organizovanie mnohostranného obchodného systému
d. činnosť depozitára pre iné podielové fondy
e. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku
653. Finančné deriváty sú najmä
a. opcie, futures, forwardy a swapy
b. akcie a dlhopisy
c. Nikkei, ATX
d. podielové listy
e. zmenky, šeky a družstevné podielnické listy
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654. V majetku v štandardnom podielovom fonde sa nesmú nachádzať
a. drahé kovy, a to ani vo forme certifikátov, ktoré ich zastupujú
b. štátne dlhopisy
c. štátne pokladničné poukážky
d. podielové listy iných otvorených podielových fondov
e. zahraničné cenné papiere
655. Správcovská spoločnosť pri správe majetku v otvorenom podielovom fonde
a. nesmie uskutočňovať nekryté predaje
b. môže uskutočňovať nekryté predaje
c. môže uskutočňovať nekryté predaje, ktorých lehota nepresiahne 1 rok
d. môže uskutočňovať iba nekryté predaje
e. nesmie uskutočňovať nekryté predaje bez súhlasu depozitára
656. Európska smernica, ktorá upravuje pôsobenie na trhoch s finančnými
nástrojmi sa nazýva
a. MiFID
b. Zákon o kolektívnom investovaní
c. STIN
d. UCITS
e. FIT
657. Pokles daňového zaťaženia podnikov sa môže obvykle prejaviť
a. rastom cien akcií
b. poklesom cien akcií
c. nemá vplyv na cenu akcií
d. zvýšením daňových odvodov pre podniky
e. poklesom ekonomiky
658. Put opcia je
a. právo, ale nie povinnosť kupujúceho (držiteľa) predať podkladové
aktívum za vopred dohodnutú cenu vo vopred dohodnutom čase
b. právo nakúpiť zahraničnú menu za vopred dohodnutú cenu
c. právo, ale nie povinnosť kupujúceho (držiteľa) kúpiť podkladové aktívum za vopred
dohodnutú cenu vopred dohodnutom čase
d. povinnosť kupujúceho (držiteľa) predať podkladové aktívum za vopred dohodnutú
cenu vo vopred dohodnutom čase
e. povinnosť predať zahraničnú menu za vopred dohodnutú cenu
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659. Pred poskytnutím služby investičného poradenstva je sprostredkovateľ
povinný u klienta
a. vykonať test vhodnosti (tzv. suitability test)
b. vykonať test primeranosti (tzv. appropriateness test)
c. zistiť majetkové pomery v rodine klienta za účelom vyhodnotenia jeho schopnosti
znášať stratu
d. posúdiť či sa jedná o kvalifikovaného investora
e. zistiť, či má vedený účet majiteľa cenných papierov
660. Pred poskytnutím služby prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa
jedného alebo viacerých finančných nástrojov je sprostredkovateľ spravidla
povinný u klienta
a. vykonať test primeranosti (tzv. appropriateness test)
b. vykonať test (tzv. suitability test)
c. zistiť majetkové pomery v rodine klienta za účelom vyhodnotenia jeho schopnosti
znášať stratu
d. posúdiť či sa jedná o kvalifikovaného klienta
e. zistiť, či má vedený účet majiteľa cenných papierov
661. Investičné služby a investičné činnosti môže vykonávať
a. subjekt, ktorému na to bolo udelené povolenie národným orgánom
dohľadu
b. iba banka
c. iba obchodník s cennými papiermi
d. iba finančný sprostredkovateľ v sektore kapitálového trhu
e. iba správcovská spoločnosť
662. Cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej
sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu, a
povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy tieto záväzky splniť sa nazýva
a. dlhopis
b. zmenka
c. investičný certifikát
d. binárna opcia
e. futures
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663. Vklady od obyvateľstva v SR môže prijímať
a. len banka, ktorá má povolenie Národnej banky Slovenska alebo
Európskej centrálnej banky, resp. zahraničná banka, ktorej oprávnenie
vykonávať činnosť bolo udelené v členskom štáte EÚ
b. akákoľvek inštitúcia
c. len banková inštitúcia, ktorá má povolenie Európskej centrálnej banky
d. banková a nebanková inštitúcia zapísaná do zoznamu, ktorý vedie Národná banka
Slovenska
e. akákoľvek inštitúcia s povolením na prijímanie vkladov
664. Cieľová suma stavebného sporenia
a. sa skladá z nasporenej sumy vrátane štátnej prémie a úrokov a zo
stavebného úveru
b. sa skladá z nasporenej sumy a zisku
c. sa skladá zo sumy vkladov a stavebného úveru
d. predstavuje hodnotu nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku
e. je suma stavebného úveru
665. Štátna prémia v stavebnom sporení sa pripisuje na účet stavebného sporenia
a. podľa vkladov v príslušnom roku a poskytuje sa len na jednu prémiovo
zvýhodnenú zmluvu o stavebnom sporení
b. podľa vkladov v prvom roku a poskytuje sa len na jednu prémiovo zvýhodnenú
zmluvu o stavebnom sporení
c. vo výške mesačného vkladu na účet stavebného sporenia a poskytuje sa na všetky
zmluvy o stavebnom sporení
d. vždy k 31. 12. príslušného kalendárneho roka
e. vždy kumulatívne za posledných päť kalendárnych rokov dozadu
666. Banka je
a. právnická osoba, založená ako akciová spoločnosť, ktorá prijíma vklady
a poskytuje úvery
b. akákoľvek spoločnosť, ktorá prijíma vklady a poskytuje úvery
c. právnická osoba, založená ako s.r.o. alebo ú.v., ktorá prijíma vklady a poskytuje
úvery
d. nezisková organizácia, založená za účelom prijímania vkladov od obyvateľstva
e. štátny podnik, ktorý prijíma vklady od zamestnancov v štátnej správe
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667. Povolené prečerpanie je
a. kombinácia vkladového a úverového účtu
b. kombinácia bežného a terminovaného účtu
c. kombinácia bežného účtu a platobnej karty
d. kombinácia bežného účtu a hypotekárneho úveru
e. krátkodobý úver, ktorý banka poskytuje výlučne právnickým osobám na
preklenutie nedostatku likvidity
668. Je pravda, že bez bankového povolenia nemôže nikto prijímať vklady a
poskytovať úroky za vklady?
a. Áno.
b. Nie.
c. Áno, jedinou podmienkou je 5-ročná prax v bankovníctve.
d. Nie, ak získa súhlas s výkonom takejto činnosti od minimálne troch právnických
osôb s takýmto povolením.
e. Áno, ale prijímanie vkladov bez poskytovania úrokov nevyžaduje bankové
povolenie.
669. Bez bankového povolenia sa nemôžu vydávať
a. bankové platobné karty
b. predajné prospekty
c. reklamné letáky
d. zmenky
e. poistky
670. Ktorý výrok je pravdivý?
a. Slová „banka“ alebo „sporiteľňa“ môže používať v obchodnom mene
iba právnická osoba, ktorá má udelené bankové povolenie.
b. Vykonávať platobný styk sa môže aj bez bankového povolenia za predpokladu
ohlásenia na daňovom úrade.
c. Prijímať vklady sa môže aj bez bankového povolenia za predpokladu, že ide len o
občana.
d. Poisťovňa môže prijímať vklady od obyvateľstva, ak umiestňuje prostriedky
technických rezerv na termínované vklady.
e. Sporiteľňa nemôže prijímať vklady, poskytuje iba stavebný úver.

177

Sektor prijímania vkladov

otázky pre stredný stupeň

671. Bankové povolenie udeľuje
a. Európska centrálna banka na návrh Národnej banky Slovenska
b. Ministerstvo financií SR
c. Národná Rada SR
d. Európska centrálna banka
e. Úrad pre finančný trh
672. Pri návšteve komerčnej banky si Váš klient na orientačnej tabuli všimol
názov oddelenia Corporate banking a požiadal Vás o vysvetlenie, na čo je
uvedené oddelenie zamerané. Vaša odpoveď znela:
a. na ponuku produktov pre veľké podnikateľské subjekty
b. na model univerzálneho bankovníctva
c. na ponuku produktov pre malých a stredných klientov
d. na poskytovanie úverov obyvateľstvu
e. na prijímanie peňažných vkladov v hotovosti
673. Dvojstupňová banková sústava je zložená z
a. centrálnej banky a sústavy komerčných bánk
b. centrálnej banky a stavebných sporiteľní
c. komerčných bánk a stavebných sporiteľní
d. sústavy nebankových subjektov a sústavy komerčných bánk
e. sústavy nebankových subjektov, sústavy komerčných bánk a sústavy stavebných
sporiteľní
674. Jednostupňová banková sústava pozostáva
a. z jednej banky, ktorá vykonáva funkciu centrálnej banky a komerčnej
banky zároveň
b. z jednej banky, ktorá vykonáva činnosť len komerčnej banky
c. z jednej banky, ktorá vykonáva činnosť len centrálnej banky
d. z jednej banky, ktorá vykonáva funkciu komerčnej banky a stavebnej sporiteľne
e. zo sústavy komerčných bánk
675. Legislatívu o prijímaní vkladov a poskytovaní úverov upravuje
a. zákon o bankách
b. zákon o prijímaní vkladov a poskytovaní úverov
c. zákon o dohľade na finančných trhoch
d. neupravuje zákon, iba súbor vyhlášok Ministerstva financií Slovenskej republiky
e. smernica Európskej únie o vkladových, úverových a poistných produktoch
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676. Centrálnou bankou v SR je
a. Národná banka Slovenska
b. Slovenská sporiteľňa
c. Všeobecná úverová banka
d. Centrálna banka Slovenskej republiky
e. Poštová banka
677. Komerčná banka nevykonáva
a. menovú politiku
b. zmenárenskú činnosť
c. obchodovanie s dlhopismi
d. poskytovanie úverov
e. vydávanie krytých dlhopisov
678. Medzi komerčné banky nepatrí
a. Národná banka Slovenska
b. Všeobecná úverová banka
c. Slovenská sporiteľňa
d. Poštová banka
e. Československá obchodná banka
679. Ak klient zruší zmluvu o stavebnom sporení od 2 do 6 rokov od jej vzniku,
nezaniká mu nárok na štátnu prémiu, ak
a. získané prostriedky použije na stavebné účely
b. získané prostriedky použije na vytvorenie novej zmluvy u konkurencie
c. nárok na štátnu prémiu má vždy
d. získané prostriedky prevedie na ručiteľa
e. požiada Ministerstvo financií Slovenskej republiky o udelenie výnimky
680. Cieľovú sumu, ak jej súčasťou je aj poskytnutý stavebný úver, nemôže
stavebný sporiteľ použiť na
a. kúpu osobného automobilu
b. nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu alebo bytového domu
c. nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel výstavby rodinného domu
alebo bytového domu
d. výstavbu alebo nadobudnutie zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energie
e. nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby
nebytových priestorov na byt
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681. Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zisťovať v zmysle zákona
o bankách vlastníctvo finančných prostriedkov použitých klientom na
vykonanie obchodu v prípade, že sa obchod realizoval v hodnote
a. najmenej 15 000 eur
b. najmenej 5 000 eur
c. najmenej 50 000 eur
d. banka vlastníctvo finančných prostriedkov neoveruje
e. v prípade ak klient vykoná transakciu, ktorej objem presiahne 10 000 eur, postúpi
zisťovanie vlastníctva na Finančnú spravodajskú jednotku
682. Banka na to, aby mohla prijímať vklady
a. potrebuje bankové povolenie, ktoré udeľuje Európska centrálna banka
na návrh Národnej banky Slovenska
b. nepotrebuje bankové povolenie, tieto činnosti môže vykonávať aj bez povolenia
c. potrebuje bankové povolenie udeľované Ministerstvom financií Slovenskej republiky
d. musí byť členom významnej nadnárodnej finančnej skupiny
e. nesmie byť dcérskou spoločnosťou zahraničnej spoločnosti
683. Cena jednotlivých produktov a služieb banky
a. je zverejnená v cenníku, ktorý je verejne dostupný v prevádzkových
priestoroch banky, príp. na internetovej stránke banky
b. je zverejnená vo Vestníku Národnej banky, ktorý je zverejnený na internetovej
stránke banky
c. nemusí byť nikde zverejňovaná
d. je uvedená výlučne v zmluve, ktorú má klient s bankou uzatvorenú
e. sa poskytuje len na písomnú žiadosť klienta
684. Banka je povinná informovať klienta o zostatku na účte (vklade)
a. minimálne raz ročne
b. minimálne raz štvrťročne
c. nie je povinná podávať klientovi takéto informácie
d. minimálne raz za pol roka
e. maximálne raz za 5 rokov
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685. Bežný účet je účet, ktorý umožňuje klientovi ukladať a zhodnocovať peňažné
prostriedky
a. v domácej alebo cudzej mene a vykonávať operácie hotovostného a
bezhotovostného platobného styku
b. len v domácej mene a vykonávať operácie hotovostného styku a transfery Western
Union
c. v domácej alebo cudzej mene a vykonávať operácie len bezhotovostného platobného
styku
d. výlučne v mene euro
e. len na podnikateľské účely
686. Disponent je osoba oprávnená
a. len na disponovanie s finančnými prostriedkami na účte
b. zadávať, meniť a rušiť zmluvné vzťahy na účte a disponovať s finančnými
prostriedkami
c. len k zmene zmluvných vzťahov
d. splácať úroky z bežného účtu
e. splácať úver
687. Ak je zriadený jeden bežný účet pre niekoľko spolumajiteľov, má každý z
nich postavenie majiteľa účtu?
a. Áno, majú rovnaké práva a povinnosti.
b. Áno, len v prípade, že ide o právnické osoby.
c. Nie, postavenie majiteľa účtu má iba tá osoba, ktorá môže nakladať s peňažnými
prostriedkami na účte.
d. Tieto osoby si musia rozsah práv a povinností dohodnúť vopred v zmluve o zriadení
úverového účtu.
e. Áno, ale len ak ide o fyzické osoby.
688. Devízový účet je účet vedený
a. v inej ako domácej mene
b. v USD alebo EUR
c. v konvertibilnej mene
d. bankou so sídlom na území Slovenskej republiky v jej pobočke v zahraničí
e. len bankou so sídlom v zahraničí
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689. Štátna prémia sa na zmluvy o stavebnom sporení pripisuje
a. jedenkrát ročne
b. štvrťročne
c. polročne
d. sa nepripisuje na zmluvy o stavebnom sporení, ale je o túto sumu znížený mesačný
poplatok stavebnej sporiteľni
e. až po schválení stavebného úveru
690. Fond stavebného sporenia tvoria
a. vklady stavebných sporiteľov, úroky, štátna prémia, splátky istiny
úverov, iné zdroje
b. vklady stavebných sporiteľov, štátna prémia, splátky istiny úverov, iné zdroje
c. vklady stavebných sporiteľov, úroky, splátky istiny úverov, iné zdroje
d. vklady stavebných sporiteľov, úroky, štátna prémia, iné zdroje
e. vklady stavebných sporiteľov, úroky, štátna prémia
691. Klienta banka identifikuje
a. pri prejavení záujmu o produkt finančnej spoločnosti
b. vždy pred uzatvorením obchodu/ zmluvy za jeho fyzickej prítomnosti a následne
opakovane pri každej príležitosti (transakcii, vkladu, výbere. . .)
c. len ak zistím, že klient má iný identifikačný doklad ako pri uzatvorení
obchodu/zmluvy
d. neidentifikujem klienta a nepožiadam o doklad totožnosti, nakoľko klienta osobne
poznám
e. identifikácia klienta nie je potrebná
692. Banka je oprávnená vypovedať zmluvu, predmetom ktorej je zriadenie a
vedenie bežného účtu a poskytovanie platobných služieb, a to doručením
písomnej výpovede klientovi. Výpovedná lehota je:
a. dva mesiace a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede
klientovi
b. jeden mesiac a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede klientovi
c. dva mesiace a začína plynúť dňom odoslania písomnej výpovede klientovi
d. jeden mesiac a začína plynúť dňom odoslania písomnej výpovede klientovi
e. 15 kalendárnych dní a začína plynúť dňom odoslania písomnej výpovede klientovi
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693. Prostriedky zo stavebného sporenia sa môžu použiť na
a. nadobudnutie vlastníctva bytu, modernizáciu bytu a prestavbu
nebytových priestorov na byt
b. nadobudnutie podnikateľského alebo nájomného priestoru
c. nadobudnutie vlastníctva pozemku a na obstaranie nebytových priestorov
d. nadobudnutie vlastníctva bytu, prestavbu bytu alebo kúpu auta
e. kúpu záhrady
694. Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak
a. stavebný sporiteľ nedodrží podmienky na poskytnutie štátnej prémie
ustanovené zákonom o stavebnom sporení alebo dohodnuté v zmluve o
stavebnom sporení
b. stavebný sporiteľ dodrží podmienky na poskytnutie štátnej prémie ustanovené
zákonom o stavebnom sporení alebo dohodnuté v zmluve o stavebnom sporení, ale
zruší zmluvu po troch rokoch
c. stavebný sporiteľ dodrží podmienky na poskytnutie štátnej prémie ustanovené
zákonom o stavebnom sporení alebo dohodnuté v zmluve o stavebnom sporení, ale
zruší zmluvu po šiestich rokoch
d. vždy po šiestich rokoch
e. vždy po šiestich rokoch, aj v prípade ak nečerpá stavebný úver
695. Pridelenie cieľovej sumy znamená, že
a. stavebná sporiteľňa pripraví pre stavebného sporiteľa peňažné
prostriedky vo výške cieľovej sumy jeho zmluvy o stavebnom sporení
b. stavebný sporiteľ dosiahol svoj cieľ a zmluva o stavebnom sporení je vypovedaná
c. stavebnému sporiteľovi bola priznaná štátna prémia v danom kalendárnom roku
d. stavebná sporiteľňa rozhodne o výške cieľovej sumy
e. stavebná sporiteľňa pridelila klientovi sumu rovnajúcu sa hodnote nehnuteľnosti
podľa znaleckého posudku
696. Klient neverí stavebnému sporeniu, lebo nevie, čo je cieľová suma stavebného
sporenia. Vysvetlite mu, že táto je tvorená
a. z vkladov stavebného sporenia a úrokov, zo štátnej prémie a zo
stavebného úveru
b. zo stavebného úveru, hypotekárneho úveru a úrokových sadzieb
c. z menovitej hodnoty úveru zníženej o vklady sporiteľa a alikvotný úrok
d. sumou, ktorá zodpovedá hodnote nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku súdneho
znalca z oblasti stavebníctva
e. štátnou prémiou
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697. Nárok na štátnu prémiu pri stavebnom sporení zaniká, ak klient zmluvu o
stavebnom sporení zruší do
a. 2 rokov
b. 3 rokov
c. 4 rokov
d. nemôže zaniknúť
e. 5 rokov
698. Súčasťou Fondu stavebného sporenia nie sú
a. príspevky z Národnej banky Slovenska
b. vklady od účastníkov stavebného sporenia, t. j. stavebných sporiteľov
c. príspevky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
d. úroky
e. splátky istiny úverov
699. Stavebné sporiteľne sú povinné pripísať štátnu prémiu na účet stavebného
sporiteľa
a. za uplynulý rok
b. za uplynutý štvrťrok
c. za uplynutý polrok
d. vždy k 31.12. kumulovane za posledných päť kalendárnych rokov
e. vždy k 30. 6. kumulovane za posledných päť kalendárnych rokov
700. Nárok stavebného sporiteľa na štátnu prémiu zaniká v prípade, že
a. stavebný sporiteľ zruší zmluvu o stavebnom sporení v čase do 2 rokov
od jej uzatvorenia
b. stavebný sporiteľ zruší zmluvu o stavebnom sporení po 3 rokoch od jej uzatvorenia
c. stavebný sporiteľ zruší zmluvu o stavebnom sporení po 6 rokoch od jej uzatvorenia
d. dôjde k zrušeniu zmluvy o stavebnom sporení v dôsledku smrti alebo invalidity
stavebného sporiteľa
e. nárok na štátnu prémiu nemôže zaniknúť
701. Práva a povinnosti klientov týkajúce sa vedenia účtov sú upravené
a. v obchodných podmienkach banky
b. vo výpise z účtu
c. nie sú upravené
d. v zmluve
e. v informačnom prospekte
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702. Spoločný účet je
a. účet dvoch alebo viacerých klientov, ktorí majú k tomuto účtu rovnaké
práva a povinnosti
b. každý účet, na ktorý vkladajú dvaja alebo viacerí vkladatelia
c. účet dvoch alebo viacerých klientov, ktorý môže zriadiť banka len na špeciálnom
účte
d. spoločný účet banky a klienta (napr. úverový účet)
e. spoločný účet neexistuje
703. Hlavná funkcia bežného účtu je umožniť klientovi realizovať
a. operácie hotovostného a bezhotovostného platobného styku
b. zhodnocovanie voľných finančných prostriedkov
c. operácie hotovostného platobného styku a služieb Western Union
d. žiadosť o poskytnutie hypotekárneho úveru
e. sporenie na dôchodok
704. Majiteľ účtu je osoba, ktorá uzavrela zmluvu o účte a
a. má právo zakladať, meniť a rušiť zmluvné vzťahy a nakladať s
finančnými prostriedkami na účte
b. má právo len zakladať, meniť a rušiť zmluvné vzťahy a nie nakladať s finančnými
prostriedkami na účte
c. môže len nakladať s finančnými prostriedkami na účte, ale nemá právo meniť
zmluvné vzťahy k účtu
d. je občanom Slovenskej republiky
e. podniká výlučne na území Slovenskej republiky
705. Hotovostný vklad na bežný účet je možné realizovať
a. v mene účtu a v iných menách ponúkaných kurzovým lístkom banky
b. len v mene účtu
c. vo všetkých existujúcich menách
d. len majiteľom účtu
e. len oprávnenou osobou
706. S peňažnými prostriedkami na účte môže disponovať
a. majiteľ účtu a disponent
b. len majiteľ účtu
c. majiteľ účtu, disponenti a iná osoba, ktorá vie číslo účtu
d. banka a manžel/manželka majiteľa účtu aj ak nie je disponentom
e. Fond na ochranu vkladov
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707. Je možné podpísať zmluvu o účte aj mimo pobočky banky?
a. Áno, ale totožnosť klienta musí byť overená.
b. Nie, zmluvu o účte podpisuje klient vždy na pobočke.
c. Áno, ale iba v prítomnosti notára.
d. Áno, v prítomnosti právnika banky.
e. Áno, pokiaľ sa tento akt uskutoční na území Slovenskej republiky.
708. Môže banka vypovedať zmluvu o bežnom účte kedykoľvek písomne bez
udania dôvodu?
a. Áno.
b. Nie, banka musí vždy uviesť aj dôvod vypovedania zmluvy.
c. Nie, vypovedať zmluvu bez udania dôvodu je oprávnený iba majiteľ účtu.
d. Áno, najskôr však musí upovedomiť o takomto kroku Fond na ochranu vkladov.
e. Áno, ak na takýto úkon získa predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska.
709. Podpisový vzor je listina, v ktorej sú uvedené
a. osoby oprávnené konať v mene majiteľa účtu, rozsah a spôsob ich
konania, súčasťou je vlastnoručné grafické znázornenie podpisov
oprávnených osôb
b. mená osôb oprávnených konať v mene majiteľa účtu
c. informácie pre klienta na ktorých prevádzkových miestach banky môže klient
disponovať s prostriedkami účtu
d. podpisy všetkých pracovníkov banky oprávnených konať v mene banky, pričom
táto listina je sprístupnená na každej pobočke
e. podpisy všetkých členov predstavenstva banky
710. Informácie o stave a pohybe na účte sú
a. vo výpise z účtu alebo sa dajú získať aj prostredníctvom služieb
elektronického bankovníctva
b. zobrazované v bankomate alebo sú klientovi poskytnuté na pobočke banky
c. na prevodnom príkaze alebo trvalom príkaze
d. na platobnej karte
e. len na vyžiadanie klientom na pobočke banky

186

Sektor prijímania vkladov

otázky pre stredný stupeň

711. Na uloženie peňažných prostriedkov, ktorých majiteľ sa na určitý čas vzdáva
práva využívať ich a prenecháva ich na využitie banke, ktorá za to majiteľovi
platí úroky, slúži v banke
a. termínovaný vklad (účet)
b. bežný účet
c. termínovaný účet, vkladná knižka aj bežný účet
d. špeciálny účet
e. účet povoleného prečerpania
712. Majiteľ vkladnej knižky je
a. fyzická osoba na ktorej meno, rodné číslo a adresu trvalého pobytu,
alebo právnická osoba na ktorej názov, adresu sídla a IČO je vkladná
knižka vystavená, ak banka takéto knižky ponúka
b. len fyzická osoba na ktorej meno, rodné číslo a adresu trvalého pobytu je vkladná
knižka vystavená
c. len právnická osoba na ktorej názov, adresu sídla a IČO je vkladná knižka
vystavená
d. banka
e. Fond ochrany vkladov, osoba oprávnená na výplatu hotovosti z vkladnej knižky
však musí byť jednoznačne určená
713. Pri každom pohybe musí byť vo vkladnej knižke zaznamenané
a. výška pohybu, zmeny a konečný stav
b. len konečný stav
c. prijatie vkladu na vkladnú knižku nie je peňažný ústav povinný potvrdzovať
zapisovaním
d. výška pohybu, dátum pohybu a podpis zodpovedného pracovníka banky
e. dátum zmeny a konečný stav
714. Je možné zriadiť anonymnú vkladnú knižku?
a. Nie, vkladná knižka môže byť vystavená iba na meno.
b. Áno, vo všetkých bankách.
c. Áno, len v niektorých bankách.
d. Áno, ale len pri právnických osobách.
e. Anonymnú vkladnú knižku si môže zriadiť iba banka v Národnej banke Slovenska.
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715. Je možné po umorení vkladnej knižky urobiť čiastkový výber?
a. Nie, za umorenú vkladnú knižku vydá banka novú vkladnú knižku alebo
vyplatí celý vklad.
b. Áno, ale len do výšky 50% zostatku na vkladnej knižke.
c. Áno, ale len z vkladnej knižky v domácej mene.
d. Áno, ale len z vkladnej knižky v zahraničnej mene.
e. Nie, ale banka vo výške požadovaného čiastkového výberu vystaví majiteľovi
umorenej vkladnej knižky zmenku.
716. Stavebný sporiteľ si môže uplatniť nárok na štátnu prémiu
a. maximálne na jednej zmluve, na ktorej podpísal vyhlásenie o poskytnutí
štátnej prémie
b. v každej stavebnej sporiteľni maximálne na 1 zmluve
c. na ľubovoľnej zmluve, na ktorej v príslušnom roku vykonal vklad
d. nemôže uplatniť nárok na štátnu prémiu pokiaľ nedosiahne vek 35 rokov
e. maximálne na dvoch zmluvách o stavebnom sporení
717. Je možné ku dňu splatnosti zmeniť viazanosť termínovaného vkladového
účtu zo 6 mesiacov na 3 mesiace?
a. Áno, na ďalšie obdobie je možné zmeniť viazanosť.
b. Áno, pričom viazanosť je možné zmeniť i okamžite a tým skrátiť pôvodnú dobu
viazanosti.
c. Viazanosť nie je možné zmeniť.
d. Viazanosť nie je možné skrátiť, iba predĺžiť.
e. Na termínovanom vkladovom účte nie je možné robiť žiadne zmeny.
718. Je vedenie účtu v banke podmienkou vydania debetnej karty?
a. Áno, bez vedenia účtu nemôže byť klientovi vydaná debetná karta.
b. Nie, debetná karta môže byť klientovi vydaná aj bez vedenia účtu.
c. Áno, klient musí mať účet vedený aspoň v nejakej inej banke.
d. Áno, akceptuje sa vedenie bežného účtu alebo úverového účtu.
e. Nie, ak má účet vedený minimálne jeden člen rodiny.
719. Pri vypovedaní zmluvy klientom je vedenie platobného účtu
a. v poslednom mesiaci účinnosti zmluvy spoplatnené v zmysle cenníka
b. v poslednom mesiaci účinnosti zmluvy bezplatné
c. v posledných dvoch mesiacoch účinnosti zmluvy spoplatnené v zmysle cenníka
d. v posledných dvoch mesiacoch účinnosti zmluvy bezplatné
e. odo dňa doručenia výpovede bezplatné
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720. Stavebný sporiteľom môže byť
a. každá fyzická osoba – aj cudzí štátny príslušník, ktorý uzatvorí so
stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení, alebo v prospech
ktorého je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení
b. len osoba s trvalým pobytom na Slovensku
c. len dospelá osoba žijúca na Slovensku
d. fyzická osoba so súhlasom stavebného úradu
e. len osoba, ktorá je členom spoločenstva vlastníkov bytov
721. Stavebným sporením sa pre účely zákona o stavebnom sporení rozumie
a. prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov a poskytovanie úverov
stavebným sporiteľom
b. prijímanie splátok úverov od stavebných sporiteľov
c. prijímanie príspevkov zo štátneho rozpočtu a zahraničných stavebných sporiteľní
d. poskytovanie hypotekárnych úverov
e. poskytovanie úverov zabezpečených hnuteľným majetkom
722. Urobiť čiastkový výber z termínovaného účtu, ak ešte neskončila lehota
viazanosti, klient
a. môže, banka je povinná vyplatiť požadované peňažné prostriedky ich
majiteľovi
b. nemôže, majiteľ tým porušuje zmluvu, preto banka nie je povinná vyplatiť peňažné
prostriedky majiteľovi
c. môže, ale banka vyplatí peňažné prostriedky len za podmienky, že klient
termínovaný vklad v danej banke nezruší
d. môže, musí však odviesť mimoriadnu daň a poplatok
e. nemôže, pri termínovanom účte neexistuje lehota viazanosti
723. Stavebným sporiteľom môže byť
a. fyzická osoba, spoločenstvo vlastníkov bytov zriadené podľa osobitného
predpisu, iná právnická osoba
b. len fyzická osoba
c. len fyzická osoba alebo podnikateľ
d. len právnická osoba
e. len spoločenstvo vlastníkov bytov
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724. Termínované vklady sú charakteristické tým, že garantovaný úrok je
vyplatený až po skončení dohodnutej doby,
a. pričom v prípade predčasnej výpovede je klientovi vyplatený vklad a
spravidla časť z úroku
b. pričom v prípade predčasnej výpovede nemá klient právo na vrátenie vkladu
c. a to len v prípade, ak to situácia na medzibankovom trhu umožňuje
d. pričom v prípade predčasnej výpovede má klient právo na vyplatenie maximálne
80% vkladu
e. pričom vklad je vždy automaticky prolongovaný
725. Vkladom sa rozumie
a. zverenie peňažných prostriedkov, ktoré predstavujú záväzok voči
vkladateľovi na ich výplatu
b. zverenie nepeňažných prostriedkov
c. zverenie peňažných prostriedkov, ktoré nepredstavujú záväzok voči vkladateľovi
d. zverenie cenných papierov do úschovy
e. poskytnutie peňažných prostriedkov na čerpanie klientovi banky
726. Aké vklady (mimo iných) chráni Fond ochrany vkladov v SR?
a. Vklady každej fyzickej osoby a vklady vybraných foriem právnických
osôb (napr. neziskové organizácie, združenia občanov a pod.).
b. Vklady bánk.
c. Anonymné vklady.
d. Vklady dôchodkových správcovských spoločností.
e. Vklady prevádzkovateľa platobného systému.
727. Do akej sumy sú chránené vklady Fondom ochrany vkladov v SR?
a. 100 000 eur.
b. 20 000 eur.
c. Neobmedzene.
d. Úroveň ochrany vkladov sa ustanoví osobitne pre každý kalendárny rok nariadením
vlády Slovenskej republiky.
e. 3-násobok priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republike.
728. Výška dohodnutej sumy, na ktorú sa stavebné sporenie uzatvára (cieľová
suma) nie je tvorená
a. z príspevku stavebných sporiteľní
b. z vkladov od stavebného sporiteľa
c. zo štátnej prémie
d. z úrokov
e. zo stavebného úveru
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729. V prípade, že stavebný sporiteľ uzatvorí viacero zmlúv o stavebnom sporení,
štátna prémia sa poskytne na
a. zmluvu o stavebnom sporení, o ktorej to stavebný sporiteľ písomne
vyhlási
b. prvú v poradí uzatvorenú zmluvu o stavebnom sporení
c. všetky uzatvorené zmluvy o stavebnom sporení
d. prvé dve uzatvorené zmluvy o stavebnom sporení
e. poslednú uzatvorenú zmluvu o stavebnom sporení
730. Výška štátnej prémie stavebného sporenia je
a. pre všetky stavebné sporenia všetkých stavebných sporiteľní daná
štátom jednotne
b. závisí od stavebnej sporiteľne, kde má klient uzavretú zmluvu
c. závisí od výšky príjmu sporiteľa
d. vyššia pre nezamestnaných
e. je nepriamo úmerná výške príjmu stavebného sporiteľa
731. Výška cieľovej sumy stavebného sporenia
a. závisí od rozhodnutia klienta
b. je minimálne 1 milión eur
c. je maximálne 1 milión eur
d. závisí od znaleckého posudku súdneho znalca v oblasti stavebníctva
e. závisí od rozhodnutie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
732. Vklad je
a. zverenie peňažných prostriedkov, ktoré predstavujú záväzok voči
vkladateľovi na ich výplatu
b. zverenie peňažných prostriedkov, ktoré nepredstavujú záväzok voči vkladateľovi na
ich výplatu
c. zverenie peňažných prostriedkov, ktoré predstavujú záväzok voči vkladateľovi na
ich výplatu len nad sumu 15 000 eur
d. akákoľvek operácia, ktorú vykoná klient banky
e. akákoľvek transakcia, ktorú vykoná banka na pokyn klienta
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733. Vkladový účet je
a. účet, na ktorom sú uložené peňažné prostriedky klienta za podmienok
podľa zmluvy o vkladovom účte; klient získava z prijatých peňažných
prostriedkov úrok v mene, v ktorej je vkladový účet vedený
b. netermínovaný účet, ktorý slúži klientovi na bezhotovostné prevody a hotovostné
operácie
c. úverový účet, ktorý klient používa pri čerpaní úveru v banke
d. účet banky, ktorý pre ňu vedie Národná banka Slovenska
e. účet, na ktorom sú uložené peňažné prostriedky banky podľa zákona o bankách
734. Výpovedná lehota vkladového produktu v komerčnej banke je lehota,
a. ktorú musí klient dodržať, aby mohol vybrať peňažné prostriedky z
účtu bez toho, že zaplatí sankčný poplatok
b. ktorú musí klient dodržať, aby mohol vybrať peňažné prostriedky z účtu, bez jej
dodržania banka klientovi peňažné prostriedky nevyplatí
c. počas ktorej môže klient vyberať z vkladového produktu svoje peňažné prostriedky
d. počas ktorej môže klient zrušiť účet
e. počas ktorej môže banka bez udania akéhokoľvek dôvodu vypovedať zmluvu s
klientom
735. Výpovedná lehota vkladového produktu v komerčnej banke začína plynúť
a. odo dňa, ktorý nasleduje po dni, kedy bola doručená písomná výpoveď
banke
b. odo dňa doručenia písomnej výpovede banke
c. od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná
výpoveď banke
d. odo dňa, na ktorom sa klient a banka spoločne dohodnú
e. len ak s tým súhlasí Národná banka Slovenska
736. Zmluvu o bežnom účte štandardne podpisuje
a. majiteľ účtu a u maloletých klientov ich zákonní zástupcovia
b. disponent
c. majiteľ účtu alebo disponent
d. majiteľ účtu a oprávnená osoba za Slovenskú bankovú asociáciu
e. majiteľ účtu a oprávnená osoba za Fond ochrany vkladov
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737. Zmluva o bežnom účte určuje
a. záväzok banky zriadiť od určitej doby na určitú menu bežný účet pre
jeho majiteľa
b. povinnosť majiteľa zriadiť aspoň jeden trvalý príkaz
c. povinnosť disponenta platiť z peňažných prostriedkov na účte úroky
d. povinnosť majiteľa účtu pravidelne zasielať na bežný účet sumu dohodnutú v
zmluve o bežnom účte
e. záväzok majiteľa účtu využívať platobnú kartu k bežnému účtu výhradne na území
Slovenskej republiky
738. Vinkulácia je
a. blokácia peňažných prostriedkov na účte klienta v prospech banky alebo
iného subjektu
b. príkaz majiteľa účtu vyplatiť vklad inému subjektu
c. viazanie vkladu na dobu určenú klientom kvôli zvýhodnenému vyššiemu úročeniu
d. informácia pre klienta o aktuálnom zostatku na bežnom účte
e. posledná splátka úveru
739. Termínovaný účet je
a. vkladový účet, ktorého vklad je viazaný na určitý termín, a na ktorom
si klienti zhodnocujú svoje prostriedky
b. účet zriadený na meno klienta, na ktorom klient musí vykonávať len bezhotovostné
prevody
c. vkladový účet, ktorý klient využíva len na hotovostný platobný styk
d. účet, ktorý si zriaďuje banka v Národnej banke Slovenska
e. špeciálny úverový účet určený pre bonitných klientov
740. Vkladná knižka je
a. cenný papier - potvrdenie o existencii zmluvy o vklade medzi bankou a
majiteľom vkladnej knižky, ktoré vydáva banka
b. forma bežného účtu - potvrdenie o existencii zmluvy o pôžičke medzi bankou a
majiteľom vkladnej knižky, ktoré vydáva banka; nie je to cenný papier
c. forma terminovaného účtu - potvrdenie o existencii zmluvy o úroku medzi bankou
a majiteľom vkladnej knižky, ktoré vydáva banka; nie je to cenný papier
d. forma bežného účtu, poskytuje sa len klientom v dôchodkovom veku
e. forma bežného účtu, banka ju zakladá iba pre deti do 2 rokov veku
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741. Bez predloženia vkladnej knižky
a. nie je nikdy možné vyberať
b. je možné vyberať na heslo
c. je možné vyberať, ak sa klient preukáže dokladom totožnosti
d. nie je možné vkladať
e. je možné vkladať aj vyberať
742. Vkladnú knižku na meno maloletého môže otvoriť
a. zákonný zástupca maloletého
b. zákonný zástupca maloletého a starí rodičia maloletého
c. ktokoľvek, kto sa preukáže rodným listom maloletého
d. vkladnú knižku na meno maloletého nemožno otvoriť
e. právny zástupca maloletého
743. Umorenie vkladnej knižky je
a. osobitný právne upravený postup, ktorým sa stratená, odcudzená alebo
zničená vkladná knižka vyhlási za neplatnú
b. zrušenie vkladnej knižky
c. vystavenie novej knižky
d. vrátenie vkladnej knižky banke
e. vystavenie vkladnej knižky na vyplatenie
744. Ako zisťuje banka vlastníctvo peňažných prostriedkov pri vkladoch?
a. Záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je vkladajúci
povinný uviesť koho vlastníctvom sú vkladané peňažné prostriedky a či
vkladá na vlastný účet.
b. Čestným vyhlásením klienta, pri ktorom je vkladajúci povinný uviesť koho
vlastníctvom sú vkladané peňažné prostriedky a či vkladá na vlastný účet.
c. Klient svojím podpisom na vkladový lístok pri každom vklade potvrdzuje, že
peňažné prostriedky sú jeho, preto nie je potrebné od klienta vyžadovať žiadne iní
písomné vyhlásenie.
d. Overením u Finančnej spravodajskej jednotky.
e. Kontrolu vlastníctva peňažných prostriedkov vykoná poverený bankový policajt.
745. Banka je povinná zisťovať vlastníctvo peňažných prostriedkov pri vklade
a. nad 15 000 eur
b. nad 10 000 eur
c. nad 20 000 eur
d. nikdy nezisťuje vlastníctvo peňažných prostriedkov pri vklade
e. ktorý vykonala fyzická alebo právnická osoba bez previerky Finančnej spravodajskej
jednotky
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746. Uveďte, ktorý z uvedených účelov stavebného sporenia je správny, pokiaľ
klient chce vypovedať zmluvu o stavebnom sporení do 6 rokov od uzatvorenia
zmluvy a ponechať si štátnu prémiu alebo ak chce čerpať stavebný úver
a. kúpa bytu
b. kúpa sedačky
c. prenájom chaty
d. prenájom kancelárie
e. vklad týchto peňažných prostriedkov na termínovaný účet
747. Uzatvárať a meniť zmluvu za maloletého stavebného sporiteľa môže
a. ktorýkoľvek z rodičov, pokiaľ nebol súdnym rozhodnutím pozbavený
rodičovských práv
b. len rodič, ktorý zmluvu za maloletého uzatvoril
c. aj starý rodič, ak predloží úradný doklad potvrdzujúci príbuzenský vzťah k
maloletému
d. rodinný právny zástupca
e. Štátny fond rozvoja bývania
748. Termínovaný vkladový účet na maloletého môže otvoriť:
a. zákonný zástupca maloletého
b. zákonný zástupca maloletého a starí rodičia maloletého
c. maloletá osoba
d. ktokoľvek, kto sa preukáže rodným listom maloletého
e. zákonný zástupca maloletého alebo akýkoľvek rodinný príslušník
749. Vkladové produkty z hľadiska foriem ich získavania rozdeľujeme v užšom
slova zmysle:
a. netermínované vklady, resp. vklady na požiadanie, termínované vklady
a úsporné vklady
b. termínované vklady, úsporné vklady a úvery
c. termínované vklady, resp. vklady na požiadanie a úsporné vklady
d. krátkodobé, dlhodobé a vklady na požiadanie
e. úverové vklady, resp. vklady na požiadanie a úsporné vklady
750. Vypovedanie zmluvy, zrušenie platobného účtu po viac ako 12 mesiacoch od
jeho zriadenia je:
a. pre klienta bezplatné
b. pre banku spoplatnené, pre klienta bezplatné
c. pre klienta spoplatnené v zmysle cenníka
d. pre banku spoplatnené, pre klienta spoplatnené
e. pre klienta spoplatnené, pre banku bezplatné
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751. Vklady stavebného sporenia
a. sú chránené podľa zákona o ochrane vkladov
b. sú chránené podľa zákona o bankách do výšky 80% celkovej sumy
c. nie sú chránené
d. sú chránené podľa zákona o stavebnom sporení
e. sú chránené, ak o to klient požiada
752. Koľko percent z vkladov chráni Fond ochrany vkladov v SR?
a. 100% vkladu maximálne 100 000 eur
b. 95% vkladu
c. 90% vkladu
d. 80% vkladu
e. 70% vkladu
753. Klienti sa zaujímajú o bezpečnosť svojich vkladov v komerčných bankách.
Vy ich môžete uistiť, že na Slovensku, podobne ako v ostatných členských
štátoch EÚ platí zákon, na základe ktorého bol na ich ochranu ustanovený
a. Fond ochrany vkladov
b. Výbor na výplatu záväzkov bánk
c. Úrad pre bezpečnosť vkladov
d. Úrad na ochranu spotrebiteľa
e. Osobitný fond predsedu vlády
754. Fond ochrany vkladov garancie (okrem iného) za stavebné sporenie
a. poskytuje
b. neposkytuje
c. poskytuje len do výšky 90%, maximálne 20 000 eur
d. poskytuje len do výšky 80%
e. po treťom roku stavebného sporenia neposkytuje
755. Úroky, ktoré sa pripisujú v prospech účtu stavebného sporenia sa
a. zdaňujú vo výške 19%
b. zdaňujú vo výške 15%
c. nezdaňujú sa
d. zdaňujú vo výške 19%, avšak až po splatení stavebného úveru aj s príslušenstvom
e. zdaňujú vo výške 10%
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756. Činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk podlieha bankovému dohľadu
vykonávanému
a. Národnou bankou Slovenska a Európskou centrálnou bankou
b. Slovenskou bankovou asociáciou
c. Ministerstvom financií SR
d. Úradom pre finančný trh
e. Európskou centrálnou bankou
757. Vklady stavebných sporiteľov sú v prípade neschopnosti stavebnej sporiteľne
ich vyplácať chránené do výšky
a. 100% vkladu maximálne 100 000 eur
b. 90% vkladu maximálne 20 000 eur
c. 90% vkladu maximálne 15 000 eur
d. vklady stavebných sporiteľov nie sú chránené
e. vklady sú chránené len ak má stavebný sporiteľ uzatvorený dodatok k zmluve o
stavebnom sporení o prispievaní do Fondu na ochranu vkladov
758. Informáciu, na ktoré produkty sa vzťahuje Zákon o ochrane vkladov
a. je banka povinná uverejniť písomne a táto informácia musí byť verejne
dostupná v prevádzkových priestoroch pobočky
b. nie je banka povinná uverejniť písomne, túto informáciu klient dostáva vždy pri
podpise zmluvy
c. nie je banka povinná uverejniť písomne, lebo je na klientovi, aby si dané informácie
zistil
d. aktualizuje a zverejňuje len Ministerstvo financií Slovenskej republiky na svojej
internetovej stránke
e. aktualizuje a zverejňuje len Slovenská banková asociácia na svojej internetovej
stránke
759. Vklad na účet môže realizovať
a. ktokoľvek, aj osoba, ktorá nemá dispozičné právo k účtu, stačí ak svoju
totožnosť preukáže identifikačným dokladom totožnosti
b. len majiteľ účtu, disponent a oprávnená osoba
c. len vlastník účtu alebo jeho rodinní príslušníci
d. len manžel/manželka klienta
e. okrem majiteľa účtu len banka
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760. Majiteľ vkladu je zo zákona povinný pri nakladaní s vkladom preukázať
svoju totožnosť
a. áno, banka má povinnosť identifikovať klienta pri akomkoľvek bankovom
obchode alebo transakcii
b. nie, banka nemá povinnosť identifikovať klienta, má len takéto právo, ktoré si môže
ale nemusí uplatniť
c. nie, banka nesmie identifikovať klienta
d. áno, avšak identifikáciu klienta smie vykonať výlučne bankový policajt
e. áno, avšak identifikáciu klienta môžu vykonať za banku výlučne osoby s osobitným
povolením Policajného zboru Slovenskej republiky
761. Výnos z opakujúceho sa (rolovaného) terminovaného vkladu
a. musí byť obhospodárený zmluvne dohodnutým spôsobom
b. musí byť prevedený na iný účet klienta
c. musí klient vybrať v hotovosti
d. musí byť konvertovaný na euro
e. nesmie byť prevedený na iný účet klienta
762. Výnos z termínovaného vkladu
a. je zdanený a odvod dane zabezpečuje banka
b. nie je zdaňovaný
c. je zdanený a daň odvádza klient vo svojom daňovom priznaní
d. podlieha špeciálnej spotrebnej dani
e. je zdanený a odvádza sa na špeciálny účet Fondu ochrany vkladov
763. Odvod dane z výnosu termínovaného vkladu zabezpečuje
a. banka
b. klient
c. tento výnos nie je zdaňovaný
d. Fond ochrany vkladov
e. Garančný fond investícií
764. Úročenie vkladu na vkladnej knižke začína
a. dňom pripísania peňažných prostriedkov na vkladnú knižku
b. nasledujúcim dňom po dni pripísania peňažných prostriedkov na vkladnú knižku
c. dňom zriadenia vkladnej knižky
d. dňom, na ktorom sa dohodne banka a klient v zmluve o otvorení vkladnej knižky
e. vždy prvý pracovný deň v kalendárnom mesiaci
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765. Úrok z vkladu na vkladnej knižke sa zdaňuje sadzbou dane
a. 19%
b. 10%
c. 15%
d. nezdaňuje sa
e. 19% a daň sa odvádza na špeciálny účet Fondu ochrany vkladov
766. Pri vklade nad 15 000 eur, ak vkladá peňažné prostriedky inej fyzickej osoby
alebo ak vkladateľ nevkladá na vlastný účet, je vkladateľ povinný uviesť
a. meno, priezvisko, rodné číslo (dátum narodenia) a trvalý pobyt vlastníka
peňazí
b. len meno a priezvisko vlastníka peňazí
c. vkladateľ nie je povinný uvádzať žiadne údaje o vlastníkovi peňazí
d. pôvod peňazí
e. účel ďalšieho použitia peňazí
767. V prípade vkladu nad 15 000 eur, ak vkladateľ nie je vlastníkom peňazí alebo
vkladateľ nevkladá peňažné prostriedky na vlastný účet
a. je vkladateľ povinný predložiť písomný súhlas majiteľa peňazí na
použitie jeho prostriedkov na vklad a na vykonanie vkladu na daný účet
b. nie je vkladateľ povinný predložiť písomný súhlas majiteľa peňazí na použitie jeho
prostriedkov na vklad a na vykonanie vkladu na daný účet, majiteľ peňazí musí
prísť osobne na pobočku vykonať vklad
c. je vkladateľ povinný predložiť písomný súhlas majiteľa peňazí na použitie jeho
prostriedkov na vklad a na vykonanie vkladu na daný účet, ale len v prípade, že
vkladateľom nie je manžel/manželka vkladateľa
d. sa nevyžaduje vykonanie žiadneho osobitného úkonu
e. je banka povinná oznámiť takýto vklad Finančnej spravodajskej jednotke
768. Vklady chránené zákonom o ochrane vkladov má
a. každá fyzická osoba a vybrané formy právnických osôb (napr. neziskové
organizácie, združenia občanov a pod.)
b. len fyzické osoby
c. každá fyzická a každá právnická osoba
d. dôchodková správcovská spoločnosť za dôchodkový fond
e. poisťovňa pri umiestnení prostriedkov technických rezerv
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769. Pod zákon o ochrane vkladov nespadá
a. vklad na doručiteľa, podielový list, vklad vo forme dlhopisu, zmenky
alebo šeku
b. spoločný vklad na bežný účet
c. každý vklad do sumy 15 000 eur
d. termínovaný účet fyzickej osoby
e. bežný účet združenia občanov
770. Úrok pri vkladoch je
a. suma, ktorú platí banka klientovi
b. suma, ktorú platí klient banke
c. sadzba, ktorá určuje výšku zdanenia úrokového výnosu
d. zákonom zakázaný v členských štátoch EÚ
e. maximálne 2% p.s.
771. Prostriedky na termínovanom vklade sú úročené úrokovou sadzbou, ktorej
výška
a. ostáva počas pevne stanoveného obdobia nezmenená, zmena úrokovej
sadzby môže nastať pri prolongácii termínovaného vkladu
b. ostáva počas celej existencie termínovaného vkladu nezmenená (bez ohľadu na
počet prolongácií)
c. sa môže každodenne meniť
d. sa mení na základe rozhodnutia Európskej centrálnej banky
e. sa mení raz za mesiac na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska
772. Skratka p.a. znamená
a. za rok
b. za deň
c. za celé obdobie existencie vkladu
d. za mesiac
e. za aktuálny týždeň
773. Majiteľovi účtu patria úroky z vložených peňazí
a. odo dňa pripísania peňažných prostriedkov na účet
b. odo dňa odpísania peňažných prostriedkov z účtu
c. od nasledujúceho dňa po pripísaní peňažných prostriedkov na účet
d. majiteľovi účtu patria úroky až po úhrade všetkých poplatkov banke
e. úroky z vložených peňazí nepatria majiteľovi účtu ale banke
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774. Daň z kreditných úrokov je v súčasnosti pre fyzické osoby s trvalým pobytom
v SR
a. 19%
b. 10%
c. 15%
d. daň z kreditných úrokov neexistuje
e. daň z kreditných úrokov platia výlučne právnické osoby
775. Dani z príjmov pri stavebnom sporení podliehajú
a. úroky z vkladov
b. vklady a štátna prémia
c. vklady a mimoriadne splátky
d. stavebný úver
e. štátna prémia
776. Maximálny denný limit pri debetnej platobnej karte určuje maximálnu výšku
finančných prostriedkov, ktoré je možné čerpať
a. hotovostne aj bezhotovostne za jeden deň, za predpokladu dostatočného
krytia na účte, ku ktorému je platobná karta vydaná
b. pri hotovostných transakciách za jeden deň, bezhotovostné transakcie sú bez
limitu, za predpokladu dostatočného krytia na účte, ku ktorému je platobná karta
vydaná
c. pričom pri debetnej platobnej karte sa neurčuje, klient môže vyčerpať všetky
prostriedky, ktoré má na účte, ku ktorému je platobná karta vydaná
d. hotovostne aj bezhotovostne do 16-tej hodiny každý pracovný deň
e. hotovostne aj bezhotovostne každý pracovný deň, avšak cez víkendy bez
obmedzenia
777. Denný limit ATM určuje maximálnu výšku finančných prostriedkov, ktoré
môže klient prostredníctvom platobnej karty v rámci jedného dňa
a. vybrať v hotovosti prostredníctvom ATM
b. bezhotovostne zaplatiť u obchodníka prostredníctvom EFT POS
c. použiť, pričom pri debetnej platobnej karte sa neurčuje, klient môže vyčerpať
všetky prostriedky, ktoré ma na účte, ku ktorému je platobná karta vydaná
d. vybrať v hotovosti prostredníctvom ATM okrem víkendov a štátnych sviatkov
e. previesť bezhotovostne do inej banky
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778. Denný limit EFT POS určuje maximálnu výšku finančných prostriedkov,
ktoré môže klient prostredníctvom platobnej karty v rámci jedného dňa
a. bezhotovostne zaplatiť u obchodníka prostredníctvom EFT POS
b. vybrať v hotovosti prostredníctvom ATM
c. použiť, pričom pri debetnej platobnej karte sa neurčuje, klient môže vyčerpať
všetky prostriedky, ktoré má na účte, ku ktorému je platobná karta vydaná
d. bezhotovostne zaplatiť u obchodníka počas víkendov a v hotovosti vybrať počas
pracovného týždňa
e. vybrať v hotovosti prostredníctvom EFT POS
779. Debetná platobná karta je platobný prostriedok, ktorým
a. držiteľ debetnej platobnej karty čerpá prostriedky z účtu, ku ktorému
bola debetná platobná karta vydaná
b. klient čerpá úver poskytnutý bankou
c. klient čerpá len povolené prečerpanie na bežnom účte
d. klient môže ručiť za hypotekárny úver v inej banke
e. držiteľ karty čerpá prostriedky z termínovaného účtu
780. Dohľad nad bankovníctvom na Slovensku v zmysle platnej legislatívy
zabezpečuje
a. Národná banka Slovenska a Európska centrálna banka
b. Ministerstvo financií SR
c. bankový ombudsman
d. Úrad finančného ombudsmana
e. Úrad pre finančný trh
781. Činnosť komerčných bánk podlieha dohľadu
a. Národnej banky Slovenska a Európskej centrálnej banky
b. Úradu pre dohľad nad bankami a stavebnými sporiteľňami
c. Slovenskej bankovej asociácie
d. Úradu pre finančný trh
e. Európskej centrálnej banky
782. Činnosť stavebnej sporiteľne podlieha dohľadu
a. Národnej banky Slovenska
b. Slovenskej bankovej asociácie
c. Ministerstva financií Slovenskej republiky
d. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
e. nie je regulovaná
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783. Kedy sa zmení úroková sadzba na 3 mesačnom termínovanom vkladovom
účte, na ktorom je nastavená automatická prolongácia?
a. V deň prolongácie na nové 3 mesačné obdobie, podľa aktuálnych
úrokových sadzieb.
b. V deň prolongácie na nové 3 mesačné obdobie, pričom sa berie úroková sadzba,
ktorá bola počas predchádzajúcich 3 mesiacoch najnižšia.
c. V deň prolongácie na nové 3 mesačné obdobie, pričom sa berie úroková sadzba,
ktorá bola počas predchádzajúcich 3 mesiacoch najvyššia.
d. Okamžite pri zmene úrokových sadzieb.
e. Okamžite po vyhlásení ECB o plánovanej zmene úrokových sadzieb.
784. Rozdiel medzi nominálnou a reálnou úrokovou mierou:
a. reálna úroková miera je nominálna úroková miera po odčítaní miery
očakávanej inflácie
b. nominálna úroková miera je reálna úroková miera po odčítaní miery očakávanej
inflácie
c. nominálna úroková miera je uvedená v percentách a reálna úroková miera v
absolútnej hodnote
d. reálna úroková miera je nominálna úroková miera po odčítaní všetkých nákladov
spojených s vedením účtu
e. reálna úroková miera je nominálna úroková miera prepočítaná konverzným kurzom
785. Je pranie špinavých peňazí trestným činom?
a. Jednoznačne áno.
b. Áno, ale nie na Slovensku.
c. Nie.
d. Áno, iba ako súčasť ďalšieho trestného činu.
e. Nie, iba ako súčasť ďalšieho trestného činu.
786. Môže byť neobvyklou obchodnou operáciou obchod, pri ktorom objem
finančných prostriedkov s ktorými klient disponuje je v zjavnom nepomere k
povahe alebo rozsahu jeho podnikateľskej činnosti alebo ním deklarovaným
majetkovým pomerom?
a. Áno.
b. Nie.
c. Áno, ale iba ak je klientom banky menej ako 1 rok.
d. Áno, s výnimkou operácií tuzemského platobného styku.
e. Áno, s výnimkou operácií zahraničného platobného styku.
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787. Oznamuje banka Spravodajskej jednotke finančnej polície v rámci hlásenia
o neobvyklej obchodnej operácií aj meno pracovníka banky, ktorý túto
skutočnosť oznámil?
a. Nie, nikdy.
b. Áno, vždy.
c. Áno, ale iba v prípade, že ide o vedúceho pracovníka.
d. Áno, ale iba v prípade, že o tom rozhodne jeho priamy nadriadený.
e. Áno, s výnimkou riaditeľa pobočky.
788. Čo predstavuje cezhraničný prevod finančných prostriedkov pre účely zákona
č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici?
a. Prevod finančných prostriedkov v cudzej mene alebo euro do/zo
zahraničia alebo v cudzej mene v rámci SR.
b. Prevod finančných prostriedkov v EUR zrýchleným spôsobom.
c. Medzibankový prevod v EUR.
d. Prevod finančných prostriedkov v EUR do/zo zahraničia, v cudzej mene.
e. Štandardný prevod v EUR.
789. Aké parametre musia spĺňať cezhraničné platby?
a. Je to prevod do/z krajín EÚ a EHP do 50 000 eur, účet príjemcu je v
tvare IBAN, vždy musí byť uvedený BIC (SWIFT) kód banky príjemcu
a poplatky znáša príjemca(SHA).
b. Je to prevod do/z krajín EÚ do 70 000 eur, potrebujeme poznať IBAN a SWIFT.
c. Je to každý prevod pri ktorom je uvedené číslo účtu v tvare IBAN.
d. Je to každý prevod pri ktorom je uvedený SWIFT code.
e. Stačí, ak bude na prevodnom príkaze uvedené meno príjemcu.
790. Ako je možné definovať neobvyklú obchodnú operáciu?
a. Je to právny úkon, alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho
vykonaním môže dôjsť k legalizácii príjmu z trestnej činnosti alebo
financovaniu terorizmu.
b. Je to prevod peňažných prostriedkov do prevažne tretích krajín, resp. off shore
krajín.
c. Je to právny úkon, alebo iný úkon, ktorý nenasvedčuje tomu, že jeho vykonaním
môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.
d. Každý prevod, ktorý dosiahne hranicu 15 000 eur.
e. Neobvyklou obchodnou operáciou sa rozumie prevod peňažných prostriedkov
prostredníctvom hladkej platby.
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791. Ako banka nahlasuje neobvyklú obchodnú operáciu Finančnej spravodajskej
jednotke (FSJ)?
a. Prostredníctvom Compliance officera.
b. Zamestnanec pobočky banky telefonicky informuje FSJ.
c. Neohlási neobvyklú obchodnú operáciu.
d. Nájde si e-mailovú adresu na FSJ na stránke Ministerstva vnútra a pošlem im
e-mail.
e. Napíše list.
792. Určuje zákon o legalizácii zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov?
a. Áno.
b. Nie.
c. Áno, raz ročne a pred zaradením zamestnanca na prácu, pri ktorej bude plniť
úlohy.
d. Áno, raz za tri roky.
e. Áno, stačí poučiť zamestnanca pri nástupe do práce.
793. SWIFT je
a. spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu
b. spoločnosť pre európsku medzibankovú finančnú telekomunikáciu
c. softvérová spoločnosť pre internetové aplikácie pre cezhraničný platobný styk
d. systém zúčtovania cezhraničných platieb v reálnom čase
e. svetová asociácia bankových inštitúcií
794. Hladká platba do zahraničia je:
a. platba v EUR alebo v cudzej mene do zahraničia, alebo v cudzej mene
v rámci Slovenskej republiky
b. platba v cudzej mene do zahraničia
c. platba do krajín v rámci Európskeho hospodárskeho spoločenstva
d. platba v EUR do krajín Európskeho hospodárskeho spoločenstva
e. platba v akejkoľvek mene do krajín mimo Európskeho hospodárskeho spoločenstva
795. Pojem legalizácia príjmov z trestnej činnosti znamená
a. úmyselné konanie s cieľom utajiť alebo zakryť nezákonný pôvod majetku
b. aktivita, ktorej cieľom je zakryť existenciu hnuteľného majetku
c. akékoľvek nakladanie s príjmami alebo iným majetkom
d. neúmyselné konanie s cieľom zakryť zákonný pôvod majetku
e. podanie majetkového priznania
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796. Napomáhanie a umožňovanie legalizácie príjmu z trestnej činnosti
a. je trestným činom
b. nie je trestným činom
c. je priestupkom
d. je správnym deliktom
e. je porušením etického kódexu
797. Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie môže byť vykonané maximálne na
dobu
a. 72 hodín (48h povinná osoba + na pokyn polície ešte ďalších 24h)
b. 48 hodín
c. 24 hodín
d. 24 hodín (12h povinná osoba + na pokyn polície ešte ďalších 12h)
e. 24 minút
798. Problematika ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a
financovaním terorizmu je upravená:
a. Zákonom 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
b. Zákonom 483/2001 o bankách
c. Zákonom o platobných službách
d. Zákonom 249/1994 o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä
organizovaných foriem trestnej činnosti
e. Zákonom 566/2001 o cenných papieroch
799. Z hľadiska zákona č. 297/2008 rozoznávame:
a. základnú, zjednodušenú alebo zvýšenú starostlivosť vo vzťahu ku
klientovi
b. základnú alebo zvýšenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi
c. bežnú, jednoduchú alebo podrobnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi
d. jednoduchú alebo zvýšenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi
e. bežnú, jednoduchú alebo zvýšenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi
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800. Základná starostlivosť z hľadiska zákona č. 297/2008 pozostáva:
a. z identifikácie a overenia identifikácie klienta a z identifikácie konečného
užívateľa výhod; zo získania informácií o účele a plánovanej povahe
obchodného vzťahu a z vykonávania priebežného monitorovania
obchodného vzťahu
b. z identifikácie klienta a overenie identifikácie klienta; zo získania informácií o
účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu a z vykonávania priebežného
monitorovania obchodného vzťahu
c. z identifikácie a overenia identifikácie klienta a konečného užívateľa výhod
d. z identifikácie a overenia identifikácie klienta a poskytovateľa služieb
e. z identifikácie a overenia identifikácie klienta a zo získania informácií o účele
použitia finančných prostriedkov poskytovateľom
801. Banka je povinná odmietnuť uzatvoriť obchodný vzťah, ukončiť existujúci
obchodný vzťah alebo odmietnuť vykonať obchod ak:
a. sa klient odmietne identifikovať, odmietne identifikovať konečného
užívateľa výhod, poskytnúť informácie o účele a plánovanej povahe
obchodného vzťahu alebo odmietne preukázať v koho mene koná
b. klient nevie, aký produkt by bol preňho najlepší
c. klient žiada otvorenie viacerých účtov v jeden deň
d. sa odmietne identifikovať poskytovateľ a finančná inštitúcia
e. klient preukáže v koho mene koná
802. Cieľom legalizácie prímov z trestnej činnosti je:
a. zatajiť pôvod majetku z trestného činu alebo utajiť jeho existenciu
b. investovať peniaze do finančného systému
c. byrokracia a obštrukcie v bankovom sektore
d. zvýšenie zisku
e. priznanie majetku vedúceho zamestnanca pri výkone práce
803. Informácia, že určitá osoba je klientom banky je:
a. predmetom bankového tajomstva, ak táto informácia nie je verejne
známa
b. vždy predmetom bankového tajomstva
c. predmetom bankového tajomstva, ak to klient vyslovene žiada
d. predmetom bankového tajomstva, ak to sprostredkovateľ vyslovene žiada
e. predmetom tajomstva, ktorý upravuje § 7 inštitút svedka ako osoby zákona o
správe daní
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804. Cieľom zákona o platobných službách je:
a. ochrana používateľov platobných služieb, regulácia poskytovateľov
platobných služieb a zvýšenie konkurenčného prostredia v oblasti
platobných služieb
b. ochrana Spotrebiteľa
c. ochrana klientov bankového sektora
d. ochrana fyzických osôb podnikateľov
e. ochrana finančného sprostredkovateľa
805. Čo sa rozumie pod pojmom „cezhraničný prevod peňažných prostriedkov“
pre účely zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách:
a. platobná služba alebo platobná operácia
b. prevod cudzej meny na území Slovenskej republiky
c. prevod cudzej meny alebo meny euro do iného štátu
d. prevod meny euro na území Slovenskej republiky
e. prevod meny euro do iného štátu mimo eurozóny
806. Pri termínovaných vkladoch sa výška úrokovej sadzby pri rovnakej dĺžke
fixácie odvíja od:
a. výšky základného vkladu
b. dĺžky fixácie
c. výšky vkladu a dĺžky fixácie
d. výšky príjmu zo závislej činnosti
e. od výšky inflácie v priemysle
807. Úsporným vkladom nie je:
a. účet stavebného úveru
b. úsporná vkladná knižka
c. úsporný účet majetkového sporenia
d. úsporný účet poistného charakteru
e. účet stavebného sporenia
808. Úrokové sadzby pre depozitá a úvery sú v jednotlivých bankách obvykle
stanovené
a. vo vzťahu k základnej úrokovej sadzbe, čo je riadená úroková sadzba
b. vo vzťahu k demografickým ukazovateľom
c. v závislosti od výšky úrokových sadzieb konkurenčných bánk
d. vo vzťahu k najvyššej vyhlásenej úrokovej sadzbe
e. v závislosti od výšky inflácie v priemysle

208

Sektor prijímania vkladov
otázky pre vyšší stupeň

Sektor prijímania vkladov

otázky pre vyšší stupeň

809. V akej minimálnej výške musí mať banka základné imanie?
a. 16 600 000 eur
b. 33 193 918,87 eur
c. 66 387 837,75 eur
d. 15 000 000 eur
e. 20 000 000 eur
810. Menovú politiku SR má na starosti
a. Európska centrálna banka
b. Národná banka Slovenska
c. Slovenská sporiteľňa
d. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
e. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
811. Medzi centrálne banky nepatrí
a. Slovenská záručná a rozvojová banka
b. Európska centrálna banka
c. Federal Reserve System
d. Česká národní banka
e. Deutsche Bundesbank
812. Jednou z podmienok na udelenie bankového povolenia je aj výška peňažného
vkladu do základného imania, ktorá musí dosiahnuť
a. najmenej 16 600 000 eur
b. najmenej 3 319 391 eur
c. najmenej 33 193 918 eur
d. presne 15 000 000 eur
e. minimálne 15 000 000 eur
813. Banka je povinná zverejňovať informácie o svojej činnosti, informácie o
finančných ukazovateľoch a informácie o akcionároch banky
a. štvrťročne, a to do 30 dní po uplynutí príslušného štvrťroka a 90 dní po
uplynutí 4. štvrťroka
b. polročne, a to do 30 dní po uplynutí príslušného polroka
c. nie je povinná zverejňovať predmetné informácie
d. banka tieto informácie zasiela iba svojim klientom, nie sú verejne prístupné
e. banka tieto informácie zasiela iba Národnej banke Slovenska, verejnosť na ne nemá
nárok
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814. Jednou z úloh Národnej banky Slovenska je
a. dohľad nad finančným trhom
b. poskytovanie úverov fyzickým osobám
c. poradenská činnosť
d. prijímanie vkladov od obyvateľstva
e. ochrana vkladov obyvateľstva
815. Kto môže používať vo svojom názve označenie „banka“ alebo „sporiteľňa“?
a. Iba osoba, ktorá má bankové povolenie.
b. Banka a osoba, ktorá poskytuje úvery.
c. Všetky banky a Slovenská sporiteľňa, a. s. .
d. Všetky banky a stavebné sporiteľne.
e. Banky a Národná banka Slovenska.
816. Aké sú dovolené formy podnikania zahraničnej banky na území SR
a. založením dcérskej spoločnosti ako banky so sídlom v SR, zriadením
pobočky na území SR, alebo bez zriadenia pobočky na území SR, ak
ide o zahraničnú banku so sídlom v EHP a má povolenie na činnosť od
orgánu dohľadu v štáte, v ktorom má táto inštitúcia sídlo a o tomto
povolení je informovaná NBS
b. založením dcérskej spoločnosti ako banky so sídlom v SR
c. založením dcérskej spoločnosti ako banky so sídlom v SR alebo zriadením pobočky
na území SR
d. zriadením pobočky na území SR, alebo bez zriadenia pobočky na území SR, ak ide
o zahraničnú banku so sídlom v EHP a má povolenie na činnosť od orgánu dohľadu
v štáte, v ktorom má táto inštitúcia sídlo a o tomto povolení je informovaná NBS
e. akákoľvek, ak má zahraničná banka v SR registrované svoje zastúpenie
817. Môže banka vykonávať činnosť finančného lízingu?
a. Áno, ak to má uvedené vo svojom bankovom povolení.
b. Môže.
c. Môže, ak má na to dostatok zamestnancov.
d. Môže, ak disponuje takým majetkom, ktorý sa môže stať predmetom finančného
lízingu.
e. Nemôže.
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818. Môže mať banka priamu kontrolu nad priemyselným podnikom?
a. Nie.
b. Môže.
c. Môže, ak mu poskytuje úvery na financovanie výroby.
d. Môže, ak nadpolovičná väčšina zástupcov štatutárnych orgánov banky a
priemyselného podniku sú tie isté osoby.
e. Môže, ak nad bankou a priemyselným podnikom vykonáva priamu kontrolu tá istá
osoba.
819. Čo má obsahovať základný bankový produkt?
a. Bankové služby v rozsahu určenom zákonom o bankách a vykonávacím
predpisom podľa zákona o bankách.
b. Vedenie bežného účtu a vydanie platobnej karty.
c. Vedenie bežného a vkladového účtu.
d. Bankové služby v rozsahu určenom klientom banky.
e. Bankové služby v rozsahu neprekračujúcom výšku poplatku ustanoveného
vykonávacím predpisom podľa zákona o bankách.
820. Akým predpisom, právnym aktom alebo rozhodnutím je ustanovené bankové
tajomstvo?
a. Zákonom o bankách.
b. Zákonom o bankách v spojení s Obchodným zákonníkom.
c. Zákonom o bankách v spojení s Občianskym zákonníkom.
d. Rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
e. Rozhodnutím Najvyššieho súdu.
821. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja poskytuje finančné prostriedky
na štátnu prémiu v rámci stavebného sporenia
a. ročne za predchádzajúci rok
b. polročne za predchádzajúci polrok
c. štvrťročne za predchádzajúci štvrťrok
d. finančné prostriedky na štátnu prémiu poskytuje Ministerstvo financií Slovenskej
republiky
e. finančné prostriedky na štátnu prémiu poskytuje vláda Slovenskej republiky podľa
schváleného rozpočtu
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822. Frekvencia generovania výpisov z účtu sa:
a. mení pre korporátnu klientelu na najmenej raz mesačne
b. mení pre samostatne zárobkovo činné osoby na najmenej raz mesačne
c. mení pre small business klientelu na najmenej raz mesačne
d. mení pre retailovú a privátnu klientelu na najmenej raz mesačne
e. mení pre medzinárodné korporácie na najmenej raz mesačne
823. Aké vklady (mimo iných) nechráni Fond ochrany vkladov v SR?
a. Vklady bánk, obchodníkov s cennými papiermi.
b. Vklady fyzických osôb.
c. Vklady nadácií, neinvestičných fondov.
d. Vklady neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
e. Vklady spoločenstiev vlastníkov bytov.
824. Najlikvidnejší bankový produkt je
a. bežný účet
b. podielový fond
c. termínovaný vklad
d. hypotekárny úver
e. lombardný úver
825. Nárok stavebného sporiteľa na štátnu prémiu voči štátnemu rozpočtu
uplatňuje
a. stavebná sporiteľňa
b. individuálne každý stavebný sporiteľ
c. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
d. obecný/mestský úrad
e. stavebný úrad
826. Pod pojmom likvidita rozumieme
a. schopnosť premieňať aktíva na peňažné prostriedky bez zbytočných
strát
b. schopnosť premieňať pasíva na nepeňažné prostriedky bez zbytočných strát
c. pokyn na nákup podielových fondov v krátkodobom horizonte
d. schopnosť banky uspokojiť dopyt po hypotekárnych úveroch
e. situáciu, kedy banka poskytuje viac úverov ako prijíma vkladov
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827. Správu o záležitostiach týkajúcich sa klienta, ktoré sú predmetom bankového
tajomstva, podá banka, resp. pobočka zahraničnej banky bez súhlasu klienta
a na písomné vyžiadanie výhradne
a. daňovému úradu alebo colnému úradu vo veciach daňového, resp.
colného konania, ktorého účastníkom je klient
b. banke alebo pobočke zahraničnej banky v štáte, kde pôsobí
c. správe finančnej kontroly pri výkone finančnej kontroly u klienta banky alebo
pobočky zahraničnej banky
d. Sociálnej poisťovni
e. vláde Slovenskej republiky
828. Termínované vklady existujú
a. jednorazové alebo s možnosťou prolongácie
b. iba jednorazové, t.j. na dobu určitú - bez možnosti prolongácie
c. iba s možnosťou prolongácie
d. v banke so sídlom na území Slovenskej republiky iba v mene euro
e. v banke so sídlom na území EÚ iba v mene euro
829. Vyhlásenie o vlastníctve peňažných prostriedkov
a. môže byť súčasťou zmluvy o bežnom účte, v tomto prípade sa nevyžaduje
od klienta - majiteľa účtu pri každom vklade nad požadovanú sumu
osobitné vyhlásenie
b. nemôže byť súčasťou zmluvy o bežnom účte, klient - majiteľ účtu musí vždy pri
vklade nad požadovanú sumu podpísať vyhlásenie
c. môže byť súčasťou zmluvy o termínovanom účte, len ak je účet vedený v mene
EUR alebo USD, vtedy sa osobitné vyhlásenie nevyžaduje
d. nemusia podpisovať štátny príslušníci Slovenskej republiky v pobočke banky so
sídlom na území Slovenskej republiky
e. nemusí byť súčasťou zmluvy o bežnom účte, ak klient uzatvára túto zmluvu za
prítomnosti notára
830. Úroková báza vyjadruje
a. počet dní v roku pre výpočet úrokov
b. počet dní v mesiaci pre výpočet úrokov
c. počet dní v štvrťroku pre výpočet úrokov
d. počet mesiacov v roku pre výpočet úrokov
e. počet dní v týždni pre výpočet poplatkov
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831. Od koho môže stavebná sporiteľňa prijímať vklady?
a. Od stavebných sporiteľov alebo od kohokoľvek v prospech stavebných
sporiteľov.
b. Iba od stavebných sporiteľov.
c. Od stavebných sporiteľov a od osôb, ktoré sú ich osobami blízkymi, v prospech
stavebných sporiteľov.
d. Od fyzických osôb.
e. Len od fyzických osôb, ktoré nepodnikajú.
832. Netermínované vklady, resp. vklady na požiadanie - nazývané tiež
vistavklady:
a. slúžia klientovi na denné disponovanie s peňažnými prostriedkami.
Vyznačujú sa vysokou likviditou
b. slúžia klientovi na denné disponovanie s peňažnými prostriedkami. Nie sú vysoko
likvidné
c. sú vklady, kde sa klient dobrovoľne zaviaže k časovému obmedzeniu disponovania
s vkladom. Výber termínovaného vkladu môže byť obmedzený: dohodnutým
termínom splatnosti alebo dohodnutou výpovednou lehotou
d. peniaze uložené spravidla súkromnými osobami v banke na dlhšiu dobu. Od
termínovaných vkladov sa neodlišujú
e. od termínovaných vkladov sa odlišujú najmä tým, že termín výberu je vopred
stanovený
833. Čo je to platobná inštitúcia?
a. Právnická osoba so sídlom v SR oprávnená poskytovať platobné služby
na základe povolenia na poskytovanie platobných služieb.
b. Banka, ktorá vykonáva platobný styk.
c. Banka, ktorá vedie svojim klientom platobné účty.
d. Osoba, ktorá môže poukazovať peniaze.
e. Osoba, ktorá môže poukazovať peniaze, okrem Pošty.
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834. Čo sú to elektronické peniaze?
a. Peňažná hodnota uchovávaná elektronicky, vrátane magnetického
záznamu, ktoré predstavujú peňažný záväzok vydavateľa elektronických
peňazí vzniknutý pri prijatí finančných prostriedkov na účely
vykonávania platobných operácií a ktoré sú na základe zmluvy prijímané
aj u inej osoby ako u vydavateľa elektronických peňazí
b. Peňažná hodnota v elektronickej forme, ktorá predstavuje nevyčerpanú hodnotu
uloženú na akomkoľvek elektronickom zariadení (napríklad čipe) na nákup
akýchkoľvek tovarov a služieb.
c. Zostatok na bežnom účte vedenom v banke.
d. Zostatok na účte zaknihovaných cenných papierov vedenom v centrálnom
depozitári.
e. Opak obeživa.
835. Aký výzor má virtuálna platobná karta? Je možné virtuálne platobné karty
použiť aj na výber z bankomatu?
a. Virtuálna platobná karta má nehmotnú podobu, držiteľ dostáva
identifikátory formou bezpečnostnej obálky – používa sa len pri platbách
cez internet.
b. Je to len brožúra s postupom pri platbách cez internet, klient k nej musí mať vždy
vydanú debetnú alebo kreditnú embosovanú platobnú kartu.
c. Je to klasický plast, ibaže neobsahuje meno držiteľa – je prenosná a použiteľná na
akýkoľvek účel.
d. Platobná karta, ktorá neexistuje v hmatateľnej podobe, držiteľ dostáva
identifikátory výlučnej prostredníctvom SMS, používa sa len v prípade straty
klasickej platobnej karty, do doby vystavenia novej.
e. Virtuálna platobná karta neexistuje.
836. Banky, ktoré participujú vo Fonde ochrany vkladov, hradia tieto poplatky
a. vstupný, ročný a mimoriadny
b. mesačný a náhradný
c. polročný a výplatný
d. vstupný a mimoriadny
e. ročný
837. Medzi pasívne operácie bánk patrí
a. príjem vkladov
b. poskytovanie úverov
c. investovanie do akcií
d. vydávanie krytých dlhopisov
e. zmenárenská činnosť
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838. Kryté dlhopisy môžu vydávať
a. len banky, ktoré majú predchádzajúci súhlas na na vykonávanie činností
súvisiacich s programom krytých dlhopisov
b. ktorékoľvek banky
c. len stavebné sporiteľne
d. banky a poisťovne ak umiestňujú prostriedky technických rezerv do hypotekárnych
záložných listov
e. správcovské spoločnosti
839. IBAN je
a. medzinárodný formát čísla bankového účtu
b. medzinárodné medzibankové autorizačné číslo
c. medzinárodné číslo jednotného bankového účtu používané pri platbách EUR
realizovaných do/ z USA
d. jeden z mnohých ochranných prvkov k platobnej karte
e. prístupový kód k úverovému účtu
840. Suma úrokov sa vypočíta podľa vzorca
a. zostatok * úroková sadzba * počet dní / (100 * úroková báza)
b. zostatok * úroková sadzba * počet dní / 100
c. zostatok * úroková sadzba * počet dní / úroková báza
d. (vklad * úrok) – poplatky
e. (vklad * úrok) / úroková báza
841. Kto môže spracovávať bankovky, mince, pamätné bankovky a pamätné
mince?
a. Banka, ak to má uvedené vo svojom bankovom povolení a Národná
banka Slovenska.
b. Banka a Národná banka Slovenska.
c. Banka, ak to má uvedené vo svojom bankovom povolení.
d. Národná banka Slovenska.
e. Banka.
842. Musí banka disponovať vlastnou sieťou bankomatov?
a. Nemusí.
b. Nemusí, ak je dohodnutá s inou bankou na využívaní siete bankomatov tej inej
banky.
c. Nemusí, ak je dohodnutá s Národnou bankou Slovenska o využívaní bankomatov
Národnej banky Slovenska.
d. Musí.
e. Musí, ak vydáva bankové platobné karty svojim klientom.
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843. Hybridná platobná karta je platobná karta
a. obsahujúca magnetický prúžok aj čip, ak obchodník používa POS
terminál s čipovou technológiou, platobná karta bude autorizovaná
prostredníctvom čipu a držiteľ potvrdzuje transakciu PIN kódom
b. ktorá neexistuje
c. obsahujúca len čip a držiteľ vždy potvrdzuje transakciu PIN kódom
d. je platobná karta, ktorú možno používať v hotovostnom aj bezhotovostnom
platobnom styku
e. ktorú vystavujú na území Slovenskej republiky len pobočky zahraničných bánk
844. Dohľad nad dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémie v
stavebnom sporení vykonáva
a. Ministerstvo financií SR
b. Národná banka Slovenska
c. Stavebná sporiteľňa
d. Slovenská banková asociácia
e. Register bankových úverov a záruk
845. Banky na Slovensku odvodzujú svoje úrokové sadzby na vkladových účtoch
od úrokových sadzieb, ktoré vyhlasuje:
a. ECB
b. NBS
c. FED
d. NR SR
e. Vláda SR
846. Na zistenie klienta, či je tzv. rizikovým klientom a/alebo sankcionovanou
osobu
a. koná sa v súlade s postupmi danej finančnej inštitúcie, kde sú uvedené
„Zásady a postupy prevencie pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu“
b. neuplatní sa zásada „KYC“ (Know your customer / poznaj svojho klienta)
c. poskytne sa služba ako každému inému klientovi
d. uplatní sa zásada „KYC“ (Know your customer / poznaj svojho klienta)“
e. zásady „KYC“ (Know your customer / poznaj svojho klienta) sa vzťahujú len na
klientov, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí
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847. AML (legalizácia príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu) riziko
je:
a. riziko, že povinná osoba môže byť zneužitá na pranie špinavých peňazí
alebo na financovanie terorizmu
b. riziko úverového podvodu voči banke
c. riziko straty klienta z dôvodu konkurenčnej nevýhody
d. riziko podvodu voči sprostredkovateľovi
e. riziko straty zisku
848. Aké číslo účtu umožňuje jednoznačnú identifikáciu klienta a automatizované
spracovanie platby?
a. Takéto spracovanie platby umožňuje číslo účtu v tvare BBAN alebo
IBAN.
b. Pre jednoznačnú identifikáciu klienta je potrebný SWIFT kód.
c. Automatizované spracovanie je zabezpečené len v tom prípade ak je na prevodnom
príkaze uvedený len BIC.
d. Takéto spracovanie platby umožňuje číslo účtu v štandardnom tvare, ktoré sa
používa pri domácich platbách.
e. Pre jednoznačnú identifikáciu je potrebné uviesť rodné číslo klienta.
849. Politicky exponovanou osobou je z hľadiska zákona č. 297/2008:
a. fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu
jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej
verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
b. fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a má po dobu jej výkonu
a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky
c. každý politik vo významnej verejnej funkcii bez ohľadu na jeho trvalý pobyt
d. fyzická osoba, ktorá nie je vo významnej verejnej funkcii a nemá trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky
e. fyzická osoba, ktorá nie je vo významnej verejnej funkcii a má trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky
850. Konečný užívateľ výhod je z hľadiska zákona č. 297/2008:
a. vždy fyzická osoba (fyzické osoby), v prospech ktorej sa obchod
vykonáva
b. právnická osoba, v prospech ktorej sa obchod vykonáva
c. klient, ktorý podpisuje príslušnú dokumentáciu k obchodu
d. finančný sprostredkovateľ, ktorý podpisuje príslušnú dokumentáciu k obchodu
e. vždy fyzická osoba, v prospech ktorej sa obchod nevykonáva
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851. Zisťovať konečného užívateľa výhod je povinná osoba z hľadiska zákona č.
297/2008 povinná ak:
a. je klient fyzická osoba; ak je právnická osoba alebo združenie majetku
až po úroveň fyzickej osoby
b. je klient právnická osoba alebo združenie majetku
c. vždy
d. je klient občanom SR
e. nikdy
852. Povinná osoba je povinná hodnotiť alebo prehodnotiť AML (legalizácia
príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu) riziko:
a. pri zakladaní obchodného vzťahu, pri príležitostnom obchode mimo
obchodného vzťahu, ktorého hodnota presiahne 15 000 eur, ak je
podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú
operáciu alebo pri pochybnostiach o pravdivosti a úplnosti predtým
získaných údajov o klientovi
b. pri príležitostnom obchode, ktorého hodnota presiahne 200 000 eur a pri klientoch
c. iba pri príležitostnom obchode, ktorého hodnota presiahne 20 000 eur a pri
klientoch
d. iba pri vzniku podozrenia na vykonávanie neobvyklej obchodnej operácie
e. iba pri pravidelnom obchode, ktorého hodnota presiahne 20 000 eur
853. Banka je povinná ohlásiť neobvyklú obchodnú operáciu:
a. bez zbytočného odkladu
b. neodkladne
c. najneskôr v deň, keď bola neobvyklá obchodná operácia vykonaná
d. bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní
e. najskôr v deň, keď bola neobvyklá obchodná operácia vykonaná
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854. Kto je konečný užívateľ výhod?
a. Fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo súčet
takýchto podielov je najmenej 25% na základnom imaní alebo na
hlasovacích právach v klientovi, ktorým je právnická osoba - podnikateľ,
vrátane akcií na doručiteľa, ak nie je táto právnická osoba emitentom
cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, t.j. zákon č. 566/2001 Z.z. .
b. Fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny
orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný
riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán klienta, ktorým je právnická
osoba - podnikateľ.
c. Právnická osoba.
d. Fiktívny vlastník, definovaný v Smernici 2005/60/ES.
e. Neskutočný vlastník, definovaný v Smernici 2005/60/ES.
855. Ktoré operácie sú z hľadiska prania špinavých peňazí a financovania
terorizmu najrizikovejšie?
a. Hotovostné.
b. Bezhotovostné.
c. Operácie s finančnými nástrojmi.
d. Úverové.
e. Platobnými kartami.
856. Ako nazývame medzinárodný identifikačný kód slúžiaci na identifikáciu
finančnej inštitúcie?
a. Medzinárodný identifikačný kód, ktorý má 8 až 11 znakov sa nazýva
BIC alebo SWIFT kód.
b. Medzinárodný identifikačný kód je číslo účtu v tvare IBAN.
c. Medzinárodný identifikačný kód sa pri medzinárodnom platobnom styku nepoužíva.
d. Medzinárodný identifikačný kód je číslo účtu v štandardnom tvare.
e. Medzinárodný kód je SEPA.
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857. Regulovaná hladká platba do zahraničia je:
a. platba v EUR, v sume max. 50 000 eur, do krajín EHP, s dispozíciou na
poplatky SHA, účet príjemcu je v tvare IBAN, s uvedeným správnym
SWIFT/BIC banky príjemcu
b. platba v EUR, do krajín EHP, s dispozíciou na poplatky SHA, účet príjemcu v
tvare IBAN, s uvedeným správnym SWIFT/BIC banky príjemcu
c. platba v EUR, do krajín EHP, s dispozíciou na poplatky OUR, účet príjemcu v
tvare IBAN
d. platba v EUR, do krajín EHP, s dispozíciou na poplatky OUR, účet príjemcu v
tvare IBAN, s uvedeným správnym SWIFT/BIC banky príjemcu
e. platba v EUR, v sume max. 12 500 eur, do krajín EHP, s dispozíciou na poplatky
SHA, účet príjemcu v tvare IBAN, s uvedeným správnym SWIFT/BIC banky
858. Dispozícia (inštrukcia) na poplatky SHA (share) pri platbe do zahraničia
znamená:
a. poplatky banky platiteľa hradí platiteľ, poplatky banky príjemcu a
sprostredkujúcich bánk hradí príjemca
b. poplatky bánk si platiteľ s príjemcom rozdelia rovnakým dielom, t.j. poplatky
banky platiteľa hradí platiteľ, poplatky banky príjemcu hradí príjemca
c. všetky poplatky spojené s hladkou bankou hradí platiteľ
d. všetky poplatky spojené s hladkou platbou hradí príjemca
e. hladká platba bude zúčtovaná bez poplatku na základe zmluvy s bankou
859. Nostro účet banky je:
a. účet banky obvykle vedený v cudzej mene v inej banke v zahraničí,
ktorá sa zvykne označovať aj ako korešpondenčná banka
b. účet banky v tuzemskej banke, prostredníctvom ktorého banka vykonáva
cezhraničné prevody v cudzej mene
c. účet zahraničnej banky v tuzemskej banke, vedený v cudzej mene, prostredníctvom
ktorého zahraničná banka vykonáva cezhraničné prevody v mene EUR
d. účet banky v korešpondenčnej banke výlučne v mene EUR, prostredníctvom
ktorého banka vykonáva cezhraničné prevody v mene EUR účet tuzemskej banky
v zahraničnej banke výlučne v cudzej mene
e. účet TOP manažéra banky v zahraničí
860. Zadanie sumy limitu inkasa:
a. nie je povinné pri zriaďovaní a zmene povolenia na inkaso
b. je povinné len pri zriaďovaní a nie je povinné pri zmene povolenia na inkaso
c. je povinné pri zriaďovaní a zmene povolenia na inkaso
d. nie je povinné pri zriaďovaní a je povinné pri zmene povolenia na inkaso
e. nie je možné
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861. K povinným náležitostiam Europlatby patrí
a. typ poplatku „SHA“
b. skrátený názov účtu a úplná adresa platiteľa
c. suma platby nižšia alebo rovná 50 000 USD
d. typ poplatku OUR
e. suma platby nižšia alebo rovná 50 000 EUR
862. Povinnou náležitosťou Europlatby nie je:
a. celý názov a úplná adresa banky príjemcu
b. swiftový kód banky príjemcu „BIC“ a číslo účtu príjemcu v tvare „BAN“
c. účet platiteľa aj účet príjemcu vedený v banke so sídlom v rámci Európskeho
hospodárskeho priestoru (EHP)
d. číslo účtu príjemcu v tvare „IBAN“
e. suma platby nižšia alebo rovná 50 000 eur
863. BIC (Bank Identifier Code, swiftový kód):
a. je medzinárodným jedinečným identifikačným kódom banky a v
niektorých prípadoch až pobočky banky
b. slúži na jednoznačnú identifikáciu účtu platiteľa pri vykonávaní tuzemských
platobných operácií
c. slúži na jednoznačnú identifikáciu účtu platiteľa pri vykonávaní cezhraničných
platobných operácií
d. je kódom prideleným bankou platiteľa pre jednoznačnú identifikáciu platiteľa, pri
vykonávaní tuzemských platobných operácií
e. je kódom prideleným NBS na jednoznačnú identifikáciu banky pri vykonávaní
tuzemských platobných operácií
864. IBAN (International Bank Account Number):
a. je medzinárodný formát bankového čísla účtu
b. slúži na jednoznačnú identifikáciu banky pri vykonávaní cezhraničných platobných
operácií
c. sú poplatky bánk, ktoré znáša platiteľ a sú zúčtované ihneď po platbe
d. sú poplatky bánk, ktoré znáša príjemca, ktorému je pripísaná suma platby znížená
o poplatky bánk
e. slúži na jednoznačnú identifikáciu banky pri vykonávaní tuzemských platobných
operácií
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865. Medzi krajiny EHP nepatrí:
a. Ukrajina
b. Rakúsko
c. Česká republika
d. Maďarsko
e. Poľsko
866. Zákon 492/2009 o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa nevzťahuje na:
a. platobné operácie v inej mene ako euro, vykonávané výlučne finančnými
prostriedkami v hotovosti priamo medzi platiteľom a príjemcom bez
akéhokoľvek sprostredkovania
b. poskytovanie platobných služieb
c. podmienky na vznik a prevádzkovanie platobných systémov
d. podmienky na vznik a podnikanie platobných inštitúcií
e. podmienky na vznik a podnikanie inštitúcií elektronických peňazí
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867. Záložné právo k nehnuteľnostiam zriadené na zabezpečenie pohľadávok
banky poskytujúcej úvery zabezpečené nehnuteľnosťou vzniká
a. vkladom do katastra nehnuteľností na základe návrhu banky alebo
pobočky zahraničnej banky a vlastníka nehnuteľnosti
b. vydaním poistky k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom záložného práva
c. návrhom na vklad do registra nehnuteľností
d. zápisom nehnuteľnosti do Registra bankových úverov a záruk
e. súhlasom vlastníka nehnuteľnosti
868. Záložné právo k nehnuteľnosti zriadené na zabezpečenie pohľadávok z úveru
zabezpečeného nehnuteľnosťou zaniká
a. splatením tohto úveru aj s príslušenstvom
b. odplatným alebo bezodplatným prevodom nehnuteľnosti na tretiu osobu
c. vyplatením poistného plnenia poistníkovi
d. výmazom nehnuteľnosti z Registra bankových úverov a záruk
e. súhlasom vlastníka nehnuteľnosti
869. Zmluva o úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou
a. musí byť písomná
b. môže byť písomná
c. nemusí byť písomná
d. musí byť uzatvorená v prítomnosti notára
e. musí byť uzatvorená v prítomnosti právneho zástupcu žiadateľa o úver zabezpečený
nehnuteľnosťou
870. Úvery zabezpečené nehnuteľnosťou mohli poskytovať
a. hypotekárne banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktoré majú na
daný úkon povolenie
b. všetky komerčné banky
c. všetky komerčné banky a nebankové subjekty
d. poisťovne ak umiestňujú prostriedky technických rezerv do hypotekárnych
záložných listov
e. správcovské spoločnosti, ktoré vytvárajú špeciálne podielové fondy nehnuteľností
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871. Úver je
a. poskytnutie peňažných prostriedkov veriteľa v prospech dlžníka s
podmienkou, že dlžník sa zaväzuje poskytnuté prostriedky vrátiť v
zmysle dohodnutých zmluvných podmienok
b. nenávratná pôžička, keď dlžník poskytne veriteľovi peňažné prostriedky
bezodplatne
c. pomoc štátu pre podnikateľov, ktorí preukázali platobnú neschopnosť
d. poskytnutie peňažných prostriedkov dlžníka v prospech veriteľa s podmienkou, že
veriteľ sa zaväzuje poskytnuté prostriedky vrátiť v zmysle dohodnutých zmluvných
podmienok
e. pomoc štátu pre mladých ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu
872. Úverová zmluva je
a. písomná zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť dlžníkovi úver
a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť
celkové náklady spojené s úverom v zmysle dohodnutých zmluvných
podmienok
b. informáciou pre spotrebiteľa o výške schváleného úveru bankou alebo poisťovňou
za podmienky, že peňažné prostriedky vráti a uhradí celkové náklady spojené s
úverom v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok
c. doklad pre veriteľa o výške požičaných prostriedkov od dlžníka
d. doklad o hodnote nehnuteľnosti, ktorý vypracuje banka pre klienta
e. splátkový kalendár
873. Veriteľ pri úverovej zmluve je
a. poskytovateľ úveru, ktorému je dlžník povinný splatiť dlžnú sumu
úveru, vrátane úrokov a poplatkov, v zmysle dohodnutých zmluvných
podmienok
b. žiadateľ o úver, ktorému poskytovateľ úveru v zmysle dohodnutých zmluvných
podmienok zaplatil
c. osoba, ktorá sa zaviazala prevziať záväzky za dlžníka, vrátane úrokov a v zmysle
dohodnutých zmluvných podmienok úver splatiť
d. poskytovateľ úveru, ktorý sa zaviazal prevziať záväzky za dlžníka, okrem úrokov
e. majiteľ nehnuteľnosti
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874. Dlžník pri úverovej zmluve je
a. osoba povinná na základe dohodnutých zmluvných podmienok splatiť
dlžnú sumu vrátane úrokov a poplatkov veriteľovi, s ktorým uzavrela
zmluvný vzťah
b. poskytovateľ úveru, ktorému je klient povinný splatiť dlžnú sumu úveru, vrátane
úrokov a poplatkov, v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok
c. osoba, ktorá znižuje bonitu klienta svojim príjmom, výsledkom čoho je výsledný
disponibilný príjem pre získanie úveru
d. osoba, ktorá stratila nárok na štátny príspevok/daňový bonus
e. banka
875. Spoludlžník pri úverovej zmluve je
a. osoba povinná na základe dohodnutých zmluvných podmienok splatiť
dlžnú sumu vrátane úrokov a poplatkov veriteľovi, s ktorým uzavrela
zmluvný vzťah
b. poskytovateľ úveru, ktorému je klient povinný splatiť dlžnú sumu úveru, vrátane
úrokov a poplatkov, v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok
c. osoba, ktorá znižuje bonitu klienta svojim príjmom, výsledkom čoho je výsledný
disponibilný príjem pre získanie úveru
d. banka
e. Spoločný register bankových informácií
876. Ručiteľ pri úverovej zmluve je
a. osoba, ktorá vystupuje v úverovom vzťahu a zmluvne sa zaviazala
prevziať celý záväzok dlžníka v prípade, že dlžník neplní zmluvne
dohodnuté podmienky voči veriteľovi
b. osoba povinná na základe dohodnutých zmluvných podmienok splatiť dlžnú sumu
vrátane úrokov a poplatkov dlžníkovi
c. osoba povinná na základe dohodnutých zmluvných podmienok splatiť dlžnú sumu
vrátane úrokov a poplatkov veriteľovi, s ktorým uzavrela zmluvný vzťah, pričom si
splatený záväzok nemôže vymáhať od dlžníka
d. osoba povinná na základe dohodnutých zmluvných podmienok splatiť úroky
e. osoba povinná na základe dohodnutých zmluvných podmienok splatiť istinu
877. Ručitelia, ak ich je viac, ručia za záväzok
a. každý v plnej výške, ak sa nedohodli odlišne od zákonného ustanovenia
b. pomerne
c. každý do výšky svojho príjmu
d. v poradí podľa výšky základného imania pri právnických osobách
e. podľa poradia v akom pristupovali k ručeniu, ak ručenie nenastalo naraz
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878. Je ručiteľ oprávnený uplatniť si nárok voči dlžníkovi, ak splatil úver za
dlžníka, resp. spoludlžníka?
a. Môže od neho vymáhať celú sumu, ktorú zaplatil pôvodnému veriteľovi
dlžníka – nadobúda voči dlžníkovi, resp. spoludlžníkovi postavenie
veriteľa.
b. Môže od neho vymáhať iba časť sumy, ktorá pripadá na jeho podiel.
c. Môže od neho vymáhať presnú polovicu sumy, ktorú zaplatil veriteľovi.
d. Nemôže si uplatniť nárok voči dlžníkovi.
e. Môže si uplatniť nárok voči veriteľovi.
879. Istina je celková požičaná suma peňazí,
a. z ktorej banka počíta výšku úrokov a každou uhradenou splátkou sa
znižuje
b. ktorá v sebe zahŕňa aj splátku úroku
c. z ktorej banka počíta výšku úrokov a každou uhradenou splátkou sa zvyšuje
d. ktorú sa veriteľ zaviazal splatiť dlžníkovi
e. ktorú sa dlžník a spoludlžník zaviazali splatiť ručiteľovi
880. List vlastníctva obsahuje
a. majetkovú podstatu, vlastníkov a zoznam tiarch
b. údaje o vlastníkoch a ich majetkových pomeroch
c. pôdorys nehnuteľnosti
d. informácie o bonite klienta
e. odhad hodnoty nehnuteľnosti
881. Anuitná splátka úveru
a. sa skladá zo splátky úroku a splátky istiny, a je uhrádzaná v stanovenom
termíne
b. sa skladá len zo splátky úrokov a platí sa počas postupného čerpania úveru
c. sa skladá zo splátky úroku a splátky istiny a je uhrádzaná počas postupného
čerpania úveru
d. je dobrovoľná
e. závisí od vývoja spotrebiteľských cien
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882. Predčasné splatenie úveru je
a. písomná dohoda medzi klientom a bankou o uhradení nesplatenej časti
úverovej pohľadávky, skôr ako bol zmluvne dohodnutý termín splatnosti
úveru
b. ústna dohoda medzi klientom a bankou o uhradení nesplatenej časti úverovej
pohľadávky, skôr ako bol zmluvne dohodnutý termín splatnosti úveru
c. deň ukončenia úverovej pohľadávky v dohodnutom termíne, ktorý si klient stanovil
v zmluve o poskytnutí úveru
d. nemožné
e. možné iba pri úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou
883. Mimoriadna splatnosť úveru
a. nastáva v prípade, ak klient jednostranne porušil podmienky poskytnutia
úveru, podmienky vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru sú stanovené
v zmluve o poskytnutí úveru a v obchodných podmienkach
b. je doba počas ktorej dlžník spláca úver formou pravidelných splátok istiny
c. je presne stanovená doba splatnosti úveru, uvedená v zmluve o poskytnutí
bezúčelového úveru
d. nastáva v prípade ak má banka problémy s likviditou
e. je zákonom zakázaná
884. Nárok na štátny príspevok (príspevok poskytovaný k úverom pre mladých
zabezpečeným nehnuteľnosťou pred 31. 12. 2017) zaniká, ak poberateľ
štátneho príspevku
a. nedodrží účel úveru a tiež ak poberateľ štátneho príspevku prevedie
záväzok z hypotekárneho úveru na inú osobu ako osoba blízka
b. prevedie záväzok z hypotekárneho úveru na osobu blízku
c. dodrží minimálnu dobu splatnosti hypotekárneho úveru 4 roky
d. ak predčasne splatí hypotekárny úver
e. dostáva podporu v nezamestnanosti
885. Záložné právo k nehnuteľnosti zaniká
a. splatením úveru aj s príslušenstvom
b. splatením úveru bez príslušenstva
c. splatením úveru a zrušením ťarchy na liste vlastníctva
d. podpisom zmluvy o poskytnutí úveru na bývanie bankou
e. podpisom zmluvy o poskytnutí úveru na bývanie klientom
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886. Môže banka vykonávať činnosť finančného lízingu?
a. Áno, ak to má uvedené vo svojom bankovom povolení.
b. Môže.
c. Môže, ak má na to dostatok zamestnancov.
d. Môže, ak disponuje takým majetkom, ktorý sa môže stať predmetom finančného
lízingu.
e. Nemôže.
887. Spotrebiteľom v zmysle zákona o platobných službách je
a. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy, predmetom ktorej
je poskytovanie platobných služieb, nekoná v rámci svojho zamestnania,
povolania alebo podnikania
b. fyzická osoba, ktorá v súvislosti s používaním platobných služieb koná v rámci
svojho zamestnania, povolania alebo podnikania
c. právnická osoba, ktorá v súvislosti s používaním platobných služieb nekoná v
rámci svojho zamestnania, povolania alebo podnikania
d. právnická osoba, ktorá v súvislosti s používaním platobných služieb koná v rámci
svojho zamestnania, povolania alebo podnikania
e. fyzická osoba, ktorá v súvislosti s používaním platobných služieb koná v mene
konečného užívateľa výhod
888. Za sprístupnenie povinných informácií v zmysle zákona č. 492/2009 Z.z. o
platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov banka
a. nesmie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky
b. smie nepoužívateľovi platobných služieb účtovať poplatky
c. smie používateľovi platobných služieb účtovať poplatky
d. nesmie používateľovi platobných služieb neúčtovať poplatky
e. môže používateľovi platobných služieb účtovať poplatky, avšak 50% zľavou v
zmysle § 24 zákona 566/2001
889. Zmluva o spotrebiteľskom úvere nemusí obsahovať
a. rodné číslo finančného sprostredkovateľa
b. opis tovaru alebo služby, na ktoré sa zmluva vzťahuje
c. cenu tovaru alebo poskytnutej služby
d. identifikáciu vlastníka a podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva spotrebiteľom
(pri finančnom lízingu)
e. výšku, počet, frekvenciu splátok a prípadné poradie
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890. Zmluva o spotrebiteľskom úvere nemusí obsahovať
a. údaje o zamestnávateľovi spotrebiteľa
b. meno a adresu spotrebiteľa
c. adresu veriteľa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť
d. ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN)
e. právo spotrebiteľa vyžiadať si výpis z účtu vo forme amortizačnej tabuľky
891. Spotrebiteľ podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o
iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
a. môže splatiť úver aj pred dohodnutou lehotou splatnosti a to bez
súhlasu banky alebo splátkovej spoločnosti.
b. nemôže splatiť úver aj pred dohodnutou lehotou splatnosti bez súhlasu banky
alebo splátkovej spoločnosti.
c. môže splatiť úver aj pred dohodnutou lehotou splatnosti, ale len so súhlasom
banky alebo splátkovej spoločnosti.
d. môže splatiť úver len v lehote splatnosti.
e. môže splatiť úver aj pred dohodnutou lehotou splatnosti a to len so súhlasom
finančného sprostredkovateľa, ktorému banka alebo splátková spoločnosť vypláca
províziu.
892. Aké sú základné činnosti bánk?
a. Prijímanie vkladov a poskytovanie úverov.
b. Poskytovanie poradenstva klientom v rôznych oblastiach.
c. Zabezpečovať plynulý finančný tok.
d. Zabezpečovanie plynulej dodávku energií.
e. Zabezpečovať legalizáciu príjmov.
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893. Veriteľ podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných
úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je povinný
a. pri uzatváraní každej písomnej zmluvy o obchode informovať klienta o
výške ročnej percentuálnej miery nákladov
b. na svojej internetovej stránke a vo svojich prevádzkových priestoroch zrozumiteľne
informovať písomnou formou v slovenskom jazyku o podmienkach na prijímanie
vkladov, poskytovanie úverov a vykonávanie všetkých ďalších obchodov a o ich
cenách vrátane uvedenia príkladov a to najmenej 3 dni pred nadobudnutím ich
účinnosti
c. poskytovať klientom finančné prostriedky na realizáciu ich zámerov a cieľov
d. informovať katastrálne úrady o vecných bremenách
e. poskytovať údaje Slovenskej bankovej asociácii o vzťahoch, v ktorých banka
vystupuje ako veriteľ
894. Je banka povinná informovať klienta o dôvodoch zamietnutia spotrebiteľského
úveru, na základe nahliadnutia do databázy alebo registra?
a. Banka je povinná bezodkladne a bezplatne (ústne, telefonicky)
informovať klienta o dôvodoch zamietnutia úveru na základe
nahliadnutia do databázy alebo registra.
b. Banka nie je povinná bezodkladne a bezplatne (ústne, telefonicky) informovať
klienta o dôvodoch zamietnutia úveru na základe nahliadnutia do databáz
Úverového registra, Sociálnej poisťovne.
c. Banka je povinná bezodkladne a bezplatne (písomne) informovať klienta o
dôvodoch zamietnutia úveru na základe nahliadnutia do databáz Úverového
registra, Sociálnej poisťovne.
d. Nie, banka nie je povinná.
e. Banka je povinná informovať klienta, ale túto informáciu je povinná poskytovať za
odplatu.
895. Dokedy môže klient odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere?
a. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o úvere do 14 kalendárnych
dní odo dňa uzavretia zmluvy.
b. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o úvere do 14 kalendárnych dní pred
dňom uzavretia zmluvy.
c. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o úvere do 10 kalendárnych dní odo
dňa uzavretia zmluvy.
d. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o úvere do 1 kalendárneho roka odo
dňa uzavretia zmluvy.
e. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy o úvere.
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896. V Spoločnom registri bankových informácií sú informácie
a. o povolenom prečerpaní, kreditných kartách, hypotekárnych úveroch a
iných typoch úverov
b. len o hypotekárnych úveroch
c. o leasingoch a pôžičkách podľa Občianskeho zákonníka
d. o emisiách hypotekárnych záložných listov
e. len o celkovej sume úverov poskytnutých piatimi najväčšími bankami v Slovenskej
republike
897. Prevádzkovateľom Spoločného registra bankových informácií je
a. Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o.
b. Národná banka Slovenska
c. Slovenská banková asociácia
d. Non Banking Credit Bureau, a.s.
e. Záujmové združenie právnických osôb finančného sektoru
898. Do Spoločného registra bankových informácií (SRBI) majú prístup
a. len banky zapojené do registra SRBI a dotknutý klient
b. akékoľvek finančné inštitúcie
c. len Národná banka Slovenska
d. len zamestnanci SRBI
e. všetky právnické osoby so sídlom v SR
899. V Spoločnom registri bankových informácií sa dotazuje
a. len na fyzické osoby
b. len na právnické osoby
c. na právnické aj fyzické osoby
d. len na fyzické osoby, ktoré sú v čase dotazovania nezamestnané
e. len na fyzické osoby, voči ktorým je vedené trestné stíhanie
900. Úver na bežnom účte je
a. povolené prečerpanie – klient môže ísť na svojom bežnom účte do
povoleného debetu
b. úver akceptačný – banka vystupuje ako ručiteľ, klient je dlžníkom
c. úver zabezpečovací – banka neposkytuje úver, ale predáva svoje dobré meno
d. úver lombardný – banka prijíma na zabezpečenie hnuteľný majetok
e. úver eskontný – banka prijíma ako zabezpečenie zmenku
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901. Záložné právo na nehnuteľnosť, ktorú klient poskytuje ako zábezpeku za
poskytnutý úver zabezpečený nehnuteľnosťou, sa registruje
a. v katastri nehnuteľností
b. v Notárskom registri záložných práv
c. u Centrálneho depozitára
d. u depozitára hypotekárnej banky/banky poskytujúcej úvery zabezpečené
nehnuteľnosťou
e. v Národnej banke Slovenska
902. Úverový účet
a. je špeciálny účet, ktorý je spojený s poskytnutím a splácaním úveru
b. je účet, na ktorý banka realizuje len splácanie úveru a ktorý potom zablokuje
c. neexistuje
d. je účet ručiteľa
e. je špeciálny účet, ktorý vytvorí banka pri založení nehnuteľnosti
903. Je jednou z nevyhnutných podmienok poskytnutia úveru zriadenie účtu v
banke, kde klient o úver žiada?
a. Nie, úvery sa poskytujú aj bez podmienky zriadenia účtu (okrem
povoleného prečerpania).
b. Áno, klient musí mať zriadený účet v ktorejkoľvek banke na území SR ešte pred
požiadaním o úver.
c. Áno, pretože úver je možné splácať iba z účtu vedeného v banke, kde klient o úver
žiadal.
d. Nie, ak mesačný príjem klienta presiahne hodnotu stanovenú bankou.
e. Nie, ale podmienkou je zápis v Spoločnom registri bankových informácií.
904. Klient môže využiť povolené prečerpanie poskytnuté na bežnom účte vždy
(ak to vyplýva zo zmluvy s bankou)
a. až po vyčerpaní vlastných prostriedkov z účtu
b. keď potrebuje finančné prostriedky
c. za podmienky, že sa nedostane do nepovoleného prečerpania
d. keď banka má dostatok likvidity
e. keď vyčerpá vlastné prostriedky a informuje sa na špeciálnom telefónnom čísle o
možnosti aktuálne využiť toto právo
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905. Môže banka poskytnúť viac povolených prečerpaní na jeden bežný účet?
a. Nemôže.
b. Môže.
c. Môže, ale len za špeciálnych podmienok pri spoločnom účte.
d. Takéto prečerpanie je poskytované len zahraničným klientom, ktorý si zriadili
bežný účet na dobu určitú.
e. Viac povolených prečerpaní poskytuje banka výlučne pri úverových účtoch.
906. Kreditná karta je karta umožňujúca
a. vyberať hotovosť prostredníctvom špecializovaných zariadení
b. iba vyberať hotovosť prostredníctvom bánk
c. iba uhrádzať platby za tovary a služby prostredníctvom internet bankingu
d. čerpať spotrebiteľský úver
e. uplatňovať zľavy vo finančných inštitúciách
907. Bonita pri kreditných platobných kartách je termín označujúci
a. klientovu finančnú situáciu, prípadne schopnosť splácať úver, je
hodnotená pri žiadosti o kreditnú kartu
b. charakter kreditnej karty, určenú pre segment významných klientov banky a
predstavuje prestíž klienta
c. výšku úverového limitu schváleného bankou pri vydaní kreditnej platobnej karty
d. výšku úrokovej sadzby pri prekročení úverového limitu
e. maximálny denný limit pri výbere prostredníctvom ATM
908. Klientovi sa neodporúča v súvislosti s PIN-kódom k platobnej karte
a. poznačiť si PIN na platobnej karte, nosiť ho v blízkosti platobnej karty
ani prezradiť ho inej osobe
b. použiť ho v zahraničí v bankomate
c. použiť ho v zahraničí u obchodníka
d. uchovávať ho spôsobom znemožňujúcim jeho zneužitie
e. použiť ho v bankomate inej banky ako tej, ktorá je vlastníkom karty
909. Klient môže využívať platobné karty
a. v bankomate, na bezhotovostné platby za tovar a poskytnuté služby u
obchodníkov (platobné terminály, v niektorých prípadoch imprinter,
internet), na výber hotovosti v bankách a zmenárňach
b. len v bankomatoch
c. len pri platbách cez internet
d. len ak má viac ako 18 rokov
e. len ak má viac ako 15 rokov
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910. Číslo karty je číslo
a. ktoré je uvedené na platobnej karte
b. slúžiace na potvrdzovanie bezhotovostnej transakcie u obchodníka prostredníctvom
imprintera
c. umožňujúce držiteľovi požiadať banku o neobnovu platobnej karty
d. generované na základe rodného čísla klienta a čísla zmluvy o bežnom účte
e. zmluvy o bežnom účte
911. Aký rozdiel je medzi debetnou a kreditnou kartou?
a. Debetná platobná karta je vystavená k účtu vedeného v úverovej
inštitúcii, na ktorom má majiteľ účtu uložené svoje vlastné prostriedky.
Čerpanie týchto prostriedkov je možné do vyčerpania týchto
prostriedkov, prípadne do výšky úverového rámca poskytnutého
úverovou inštitúciou (napr. tzv. kontokorentný účet). Kreditná
karta je vystavená k účtu prostredníctvom ktorého kreditná inštitúcia
poskytuje klientovi úver. Čerpanie prostriedkov je možné do vyčerpania
poskytnutého úveru
b. Žiadny.
c. Použitie kreditnej karty je možné do výšky disponibilného zostatku na účte, ku
ktorému je karta vydaná, pri debetnej karte môžeme čerpať prostriedky do výšky
úverového rámca.
d. Debetnú kartu využívame výlučne pri bezhotovostnom platobnom styku v
zahraničí.
e. Kreditnú kartu využívame výlučne pri hotovostnom platobnom styku v zahraničí.
912. Kde môže klient použiť embosovanú platobnú kartu?
a. V elektronickom prostredí: v bankomatoch, platobných termináloch u
obchodníka a cez virtuálneho obchodníka na internete a v mechanickom
prostredí: imprinter.
b. Len cez internet.
c. Len u obchodníka cez platobný terminál.
d. V súlade s jej technickými vlastnosťami (vystúpené reliéfne písmo) iba pri použití
imprinteru.
e. Výlučne v bankomatoch.
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913. Klient môže realizovať úhradu splátky dlžnej sumy
a. inkasom, vkladom hotovosti, prevodom
b. iba inkasom
c. iba vkladom hotovosti
d. iba prevodom
e. klient úhradu nerealizuje, banka správou klientových účtov vyrovnáva dlžné sumy
sama
914. Klient v prípade revolvingovej kreditnej karty
a. realizuje úhradu vo voliteľných splátkach, avšak aspoň vo výške
minimálnej splátky stanovenej bankou
b. musí vždy uhradiť 100% dlžnej sumy
c. realizuje vždy najviac úhradu minimálnej splátky
d. realizuje úhrady podľa potreby
e. revolvingová kreditná karta neexistuje
915. Hotovostný výber je možné z platobnej karty realizovať
a. v súlade s podmienkami banky, zvyčajne cez bankomat, v niektorých
prípadoch prostredníctvom imprintera a POS terminálu
b. len cez prepážku banky
c. len cez imprinter
d. nie je možné realizovať z platobnej karty
e. len cez POS terminál
916. Elektronické zariadenie slúžiace na platbu kartou u obchodníka sa volá
a. POS terminál
b. BBAN
c. ATM
d. PIN
e. IBAN
917. Keď ste použili platobnú kartu cez EFT POS znamená to, že ste
a. zaplatili u obchodníka cez platobný terminál za tovar alebo služby
b. zaplatili cez internet za tovar alebo služby
c. vybrali hotovosť v bankomate
d. vybrali v zahraničí cudziu menu z bankomatu
e. uskutočnili splátku úveru na bývanie prostredníctvom bankomatu
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918. Imprinter je
a. mechanické zariadenie, ktoré otlačí na účtovný doklad tie údaje z
embosovanej platobnej karty, ktoré sú na nej písané reliéfnym písmom
b. spôsob platby pri použití platobnej karty cez internet
c. skener na platobnú kartu, ktorý používajú obchodníci pri výpadku platobného
terminálu
d. zariadenie na výrobu embosovaných platobných kariet
e. zariadenie na výrobu indentovaných platobných kariet
919. Dôvodom zadržania platobnej karty v bankomate môže byť
a. mechanické poškodenie karty, exspirácia karty, blokácia karty, porucha
bankomatu a u niektorých ATM aj nesprávne zadaný PIN, hlavne v
prípade, ak bol PIN zadaný nesprávne trikrát po sebe
b. len nesprávne zadaný PIN a exspirácia karty
c. len nesprávne zadaný PIN
d. nedostatok finančnej hotovosti v bankomate
e. prekročenie limitu na výber hotovosti
920. Klient môže požiadať o blokovanie karty
a. aj bez uvedenia dôvodu
b. len z dôvodu krádeže karty
c. len z dôvodu vyčerpania celkového úverového rámca
d. len z dôvodu straty karty
e. len z dôvodu sprísnenia vlastnej platobnej disciplíny
921. Banka môže zablokovať kartu
a. z dôvodu nepovoleného prečerpania celkového úverového rámca,
nesplatenia splátky dlžnej sumy, neplnenia záväzkov voči banke alebo z
dôvodu podozrenia z jej zneužitia
b. z dôvodu straty, krádeže, podozrenia zo zneužitia, a v prípade, že si neželá, aby
držiteľ dodatkovej karty naďalej čerpal finančné prostriedky
c. z dôvodu straty kredibility klienta
d. z akéhokoľvek dôvodu
e. z dôvodu nadmerného výberu z bankomatov konkurenčných bánk
922. Banka má zabezpečiť blokovanie karty
a. okamžite po nahlásení
b. do 24 hodín od nahlásenia
c. do 1 hodiny od nahlásenia straty alebo krádeže
d. pri krádeži karty výlučne so súhlasom polície
e. do 4 hodín od nahlásenia
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923. Blokácia platobnej karty je
a. ochrana prostriedkov vlastníka účtu, ku ktorému bola platobná karta
vydaná pred ich čerpaním neoprávneným použitím platobnej karty
b. zrušenie platobnej karty
c. zníženie denného limitu platobnej karty na minimum
d. zabránenie výberom v bankomatoch
e. zabránenie výberom v zahraničí
924. Oblasť úverov na bývanie upravuje
a. zákon o úveroch na bývanie
b. zákon o hypotekárnych úveroch
c. zákon o cenných papieroch
d. zákon o platobnom styku
e. zákon o platobných službách
925. Magnetický prúžok umiestnený na platobnej karte je
a. nosič informácií o platobnej karte, ktorý býva umiestnený na rubovej
strane platobnej karty, najčastejšie je na ňom uložené číslo platobnej
karty, platnosť, pričom nikdy neobsahuje PIN číslo
b. miesto na platobnej karte určené na podpis držiteľa platobnej karty
c. nosič informácií o platobnej karte, na ktorom sa nachádza uložené PIN číslo ku
platobnej karte
d. miesto, kde je vyznačená doba platnosti karty
e. ochranný prvok
926. Personalizovaným bezpečnostným prvkom sa rozumie prvok, ktorým je
najmä
a. osobné identifikačné číslo alebo heslo
b. kupón
c. občiansky preukaz
d. grid karta
e. podpisový vzor
927. Oprávnený držiteľ platobnej karty je
a. fyzická osoba, na ktorej meno je karta vydaná a ktorej meno je uvedené
na platobnej karte
b. vždy len majiteľ účtu, ku ktorému bola platobná karta vydaná
c. môže ich byť niekoľko, ale všetci musia byť uvedení na platobnej karte
d. povinný sa vždy pri jej použití preukázať občianskym preukazom
e. povinný pri jej použití v zahraničí preukázať aj platným pasom
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928. Osobné identifikačné číslo, spojené s kartou, sa nazýva
a. PIN
b. PAN
c. PUK
d. SWIFT
e. IBAN
929. PIN (Personal Identification Number) je obvykle
a. štvormiestne osobné identifikačné číslo k platobnej karte, ktoré je
určené na autorizovanie platobnej operácie
b. trojciferný číselný kód uvedený na zadnej strane platobnej karty v podpisovom
prúžku, ktorý slúži na identifikáciu pri platení prostredníctvom internetu
(internetového obchodu)
c. identifikačné číslo, ktoré sa používa pri písomnom alebo telefonickom kontakte s
bankou
d. rodné číslo
e. totožné s číslom zmluvy o bežnom účte
930. Povolené prečerpanie je úver spojený s
a. bežným účtom
b. termínovaným vkladom
c. účtom stavebného sporenia
d. klientskou zmenkou
e. hnuteľným majetkom
931. Povolené prečerpanie je
a. krátkodobý úver poskytnutý na bežnom účte klienta s vopred
dohodnutou výškou úverového limitu
b. dlhodobý úver poskytnutý na základe záloh nehnuteľného majetku
c. dlhodobý úver zabezpečený depozitnou zmenkou
d. spoločný úver manželov
e. mladomanželská pôžička
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932. Žiadať o štátny príspevok k úveru zabezpečenému nehnuteľnosťou
a. nie je od 1.1.2018 možné
b. je možné, ale len ak sa splnia podmienky stanovené bankou
c. je možné, ak maximálna výška úveru predstavuje 100% z hodnoty nehnuteľnosti
d. možno len v prípade, ak žiadateľ v deň žiadosti o poskytnutie štátneho príspevku
má menej ako 30 rokov
e. je možné, ak Národná banka Slovenska udelí výnimku a úver zabezpečený
nehnuteľnosťou označí na dobu poskytovania daňového bonusu ako úver
zabezpečený nehnuteľnosťou
933. Je možné skôr poskytnutý hypotekárny úver splatiť predčasne, pred
dátumom jeho splatnosti a bez poplatku?
a. Áno, pokiaľ to umožňujú podmienky zmluvy o hypotekárnom úvere
alebo tak ustanovuje zákon
b. Nie je to možné.
c. Áno, je to vždy zdarma.
d. Iba v prípade, ak sa zhorší bonita klienta.
e. Iba so súhlasom Spoločného registra bankových informácií.
934. Pri bezúčelovom úvere sa doklady o účele financovania úveru
a. nepredkladajú, nakoľko ide o bezúčelový úver, nie je povinnosťou klienta
uvádzať účel použitia finančných prostriedkov
b. predkladajú, banka interne sleduje účel použitia prostriedkov z úveru
c. predkladajú vopred a následne do 6 mesiacov od čerpania úveru
d. predkladajú iba ak doba splatnosti úveru je dlhšia ako 10 rokov
e. nepredkladajú, ak ide o žiadateľa mladšieho ako 35 rokov
935. Úver zabezpečený nehnuteľnosťou s možnosťou uplatnenia daňového bonusu
je možné poskytnúť na
a. nadobudnutie, výstavbu, zmenu, resp. údržbu nehnuteľnosti
b. rovnaké účely ako spotrebiteľský úver formou povoleného prečerpania
c. nadobudnutie a splatenie skôr poskytnutého úveru
d. refinancovanie spotrebného úveru
e. refinancovanie lombardného úveru
936. Štátny príspevok sa poskytoval mladým
a. na dobu 5 rokov
b. na celé obdobie splácania úveru
c. podľa dĺžky zvolenej fixácie
d. na dobu 10 rokov
e. na dobu 15 rokov
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937. Štátny príspevok poskytovaný pre hypotekárny úver je
a. percento, o ktoré štát znižuje úrokovú sadzbu určenú v zmluve o
hypotekárnom úvere, určuje sa na jednotlivé kalendárne roky zákonom
o štátnom rozpočte
b. fixne stanovená jednotná suma, ktorou prispieva štát všetkým žiadateľom o
hypotekárny úver, určuje sa na jednotlivé kalendárne roky zákonom o štátnom
rozpočte, vypláca sa jedenkrát za kalendárny rok
c. 3% zvýhodnenie, o ktoré štát znižuje úrokovú sadzbu určenú v zmluve o
hypotekárnom úvere
d. 6% zvýhodnenie, o ktoré štát zvyšuje úrokovú sadzbu v zmluve o hypotekárnom
úvere
e. fixná platba, ktorú Ministerstvo financií Slovenskej republiky pravidelne zasiela na
bežný účet žiadateľa o hypotekárny úver
938. Platnosť platobnej karty je
a. dátum označujúci dobu platnosti karty
b. dátum označujúci dobu vydania platobnej karty
c. dátum označujúci dobu zrušenia platobnej karty
d. doba, počas ktorej výrobca zaručuje nemožnosť zneužitia údajov
e. dátum splatnosti kontokorentného úveru
939. Platobná karta bez podpisu na jej zadnej strane je
a. platná v prípadoch, ak sa transakcia autorizuje bez podpisu
b. platná, klient ňou môže platiť, ale musí sa preukázať občianskym preukazom
c. neplatná
d. použiteľná výlučne na území Slovenskej republiky
e. použiteľná iba pri výbere z bankomatu
940. Z hľadiska pozície banky v obchodno-záväzkovom vzťahu voči klientovi
banky rozdeľujeme platobné karty na
a. debetné a kreditné
b. bezhotovostné a hotovostné
c. embosované a indentované
d. tuzemské a zahraničné
e. s podpisovým vzorom a bez podpisového vzoru
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941. Rozdiel medzi embosovanou a indentovanou kartou je, že
a. embosovaná karta je personalizovaná reliéfnym písmom, indentovaná
karta je personalizovaná hladkým nevystúpeným písmom
b. embosovaná karta je personalizovaná vyrytým písmom
c. indentovaná karta je personalizovaná reliéfnym písmom
d. embosovaná karta je personalizovaná vlastnoručným podpisom klienta
e. indentovaná karta je personalizovaná vlastnoručným podpisom klienta
942. Pod pojmom INDENT sa rozumie
a. hladké písmo na karte
b. osobné identifikačné číslo
c. debetná platobná karta
d. označenie platobnej karty, ktoré oprávňuje jej držiteľa na použitie mimo územia
EÚ
e. nahrádza PIN
943. Pod pojmom EMBOS sa rozumie
a. vystúpené reliéfne písmo na karte
b. platobná karta
c. 6 miestne bankové identifikačné číslo
d. označenie kreditnej karty, ktorá oprávňuje jej držiteľa na použitie výlučne v rámci
územia EÚ
e. sústava viacerých ochranných prvkov na kreditnej karte
944. Revolvingový úver poskytnutý ku kreditnej karte je úver pravidelne sa
obnovujúci v každom cykle
a. v závislosti od splátok klienta
b. v závislosti od počtu používaných dodatkových kariet vydaných k danému
kartovému účtu
c. nezávisle od čerpania klienta
d. nezávisle od splátok klienta
e. v závislosti od počtu cyklov
945. Platobnými kartami je možné realizovať
a. hotovostné aj bezhotovostné operácie
b. len hotovostné operácie
c. len bezhotovostné operácie
d. len hotovostné operácie v zahraničí
e. len bezhotovostné operácie v zahraničí
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946. Skratka ATM sa používa pre označenie
a. bankomatu, t.j. automatického elektronicko – mechanického zariadenia,
ktoré slúži na výdaj hotovosti prostredníctvom platobnej karty
b. mobilného trezoru, v ktorom sa zabezpečuje preprava platobnej karty
c. zariadenia, ktoré zabezpečuje bezhotovostné operácie platobnej karty v bankomate
d. bezhotovostnej platby prostredníctvom internetu
e. nočného trezoru v banke
947. Pri platbe platobnou kartou MC/VISA cez internetový obchod je potrebné
uviesť aj kontrolný kód, ktorým je
a. trojciferný CVV / CVV2 / CVC kód uvedený na/pri podpisovom
prúžku
b. číslo účtu v tvare IBAN
c. PIN kód k platobnej karte
d. SWIFT kód
e. dátum exspirácie platobnej karty
948. Akým predpisom, právnym aktom alebo rozhodnutím je ustanovené bankové
tajomstvo?
a. Zákonom o bankách.
b. Zákonom o bankách v spojení s Obchodným zákonníkom.
c. Zákonom o bankách v spojení s Občianskym zákonníkom.
d. Rozhodnutím Národnej banky Slovenska.
e. Rozhodnutím Najvyššieho súdu.
949. Je podmienkou vydania kreditnej karty vedenie bežného účtu v banke?
a. Nie.
b. Áno.
c. V určitých prípadoch sa vyžaduje.
d. Iba ak má v danej banke poskytnutý aj iný úver.
e. Pri podaní žiadosti si klient musí otvoriť bežný účet.
950. Kedy je povinný veriteľ poskytnúť klientovi informácie o spotrebiteľskom
úvere?
a. V dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy o
spotrebiteľskom úvere alebo pred prijatím ponuky o spotrebiteľskom
úvere.
b. Nie je povinný.
c. Stačí odovzdať pri podpise úverovej zmluvy.
d. Pri podaní žiadosti o úver.
e. Pri úvodnom rokovaní s klientom.
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951. Daňový bonus si môže klient uplatniť
a. iba na jednom úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou
b. na úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou, kde vystupuje ako jediný dlžník
c. na jednu zmluvu bez ohľadu na to, v akej roli na danom úvere vystupuje
d. na zmluve určenej bankou
e. na zmluve určenej daňovým úradom
952. Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom
zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie do
veku
a. 35 rokov
b. 30 rokov
c. 25 rokov
d. 18 rokov
e. žiaden takýto bonus neexistuje
953. Klient môže čerpať úver zabezpečený nehnuteľnosťou
a. podľa potreby – jednorázovo alebo tranžiach
b. len postupne
c. vždy jednorázovo
d. len po súhlase ručiteľa
e. len so súhlasom spoludlžníka
954. Klient dokladuje pri podaní žiadosti o úver s možnosťou uplatnenia daňového
bonusu priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov
a. za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola
uzavretá zmluva o úvere na bývanie
b. za posledných 12 mesiacov
c. za posledných 12 mesiacov, resp. minimálne 3 mesiace podľa dohody s bankou
d. nedokladuje hrubý príjem
e. za predchádzajúce 3 kalendárne roky
955. O možnosť uplatnenia daňového bonusu môže požiadať klient fyzická osoba,
ktorá ku dňu žiadosti dovŕšila
a. 18 rokov a neprekročila 35 rokov veku
b. 38 rokov veku
c. 21 rokov a neprekročila 40 rokov veku
d. 15 rokov a neprekročila 18 rokov veku
e. 15 rokov veku a so súhlasom zákonného zástupcu
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956. Klient si môže podať žiadosť o úver na bývanie s možnosťou uplatnenia
daňového bonusu najneskôr
a. v deň jeho 35-tych narodenín
b. deň pred jeho 36-tymi narodeninami
c. deň pred jeho 35-tymi narodeninami
d. v deň pred vstupom do stavu manželského
e. 2 roky po uzatvorení manželstva
957. Poskytnutý úver na bývanie musí byť vždy zabezpečený
a. záložným právom k tuzemskej alebo zahraničnej nehnuteľnosti
b. záložným právom k zahraničnej nehnuteľnosti
c. predpísanou formou zabezpečenia podľa podmienok Ministerstva financií SR
d. predpísanou formou zabezpečenia podľa podmienok banky
e. predpísanou formou zabezpečenia podľa podmienok Národnej banky Slovenska
958. Na účely uplatňovania sumy daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky
pri úveroch na bývanie sa za úver na bývanie považuje len úver s lehotou
splatnosti
a. minimálne 5 rokov a maximálne 30 rokov
b. minimálne 3 roky a maximálne 20 rokov
c. minimálne 4 roky a maximálne 25 rokov
d. minimálne 1 rok a maximálne 30 rokov
e. minimálne 10 rokov a maximálne 15 rokov
959. Nárok na štátnu prémiu u skôr poskytnutých hypotekárnych úverov zaniká,
a. ak sa nedodrží účel, na ktorý bol hypotekárny úver poskytnutý
b. ak sa splatí hypotekárny úver po uplynutí 4 rokov od poskytnutia hypotekárneho
úveru
c. ak sa záväzok z hypotekárneho úveru prevedie na blízku osobu
d. ak absolútne množstvo poskytovaných štátnych príspevkov prekročí povolené
množstvo stanovené nariadením vlády Slovenskej republiky
e. ak sa záväzok z hypotekárneho úveru prevedie na hypotekárnu banku
960. Výška daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
a. nie je rovnaká pre všetky takéto úvery na bývanie
b. závisí od banky, ktorá úver poskytuje
c. závisí od druhu úveru a od toho, či je poskytovaný domácemu alebo zahraničnému
subjektu
d. závisí od bonity klienta
e. závisí od výšky základného imania komerčnej banky
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961. Spotrebiteľský úver je
a. poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere
b. úver zabezpečený výhradne blankozmenkou
c. bezúčelový úver poskytovaný poisťovňou
d. bezúčelový úver poskytovaný spotrebným družstvom
e. úver, pri ktorom je výška úrokov závislá od vývoja spotrebiteľských cien
962. Splátkový kalendár znamená
a. rozpis jednotlivých splátok úveru, pričom obsahuje výšku splátok a
termíny ich splatnosti
b. rozpis termínov, kedy banka poskytuje čerpanie úveru
c. rozpis termínov, kedy banka zúčtuje poplatky za úver
d. rozpis termínov, kedy banka postupne zakladá nehnuteľnosť
e. výber termínov splatnosti na základe rozhodnutia klienta
963. Lehota splatnosti úveru je doba, počas ktorej dlžník spláca úver formou
a. pravidelných anuitných splátok
b. pravidelných splátok istiny
c. pravidelných splátok úrokov
d. nepravidelných splátok istiny
e. nepravidelných splátok úrokov
964. Splácanie spotrebiteľského úveru s dohodnutým splátkovým kalendárom
a. je možné aj z účtu, ktorý je vedený v inej banke
b. je možné len z bežného účtu vedeného v banke, ktorá poskytuje úver
c. prebieha výhradne formou úhrady cez poštovú poukážku
d. je možné len z účtov bánk, ktorých okruh určí banka poskytujúca spotrebiteľský
úver
e. je možné len prostredníctvom internetbankingu
965. Predmetom zabezpečenia pri úveroch na bývanie je
a. nehnuteľnosť nachádzajúca sa aj na území SR
b. nehnuteľnosť nachádzajúca sa výlučne na území SR, pričom táto nehnuteľnosť
môže byť vo vlastníctve fyzickej osoby, resp. podnikajúcej právnickej osoby
c. nehnuteľnosť nachádzajúca sa na území SR, pričom objekty určené na podnikanie
nie sú štandardne akceptovateľné
d. nehnuteľnosť nachádzajúca sa na území SR, ktorá nie je rezidenčná
e. hnuteľný majetok dlžníka
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966. Predmetom zabezpečenia pri úveroch na bývanie je
a. nehnuteľnosť, ku ktorej nadobudnutie, zmena, úprava alebo dokončenie
je financované úplne alebo z časti z úveru
b. akýkoľvek hnuteľný majetok
c. nehnuteľnosť výhradne vo vlastníctve ručiteľa
d. poľnohospodárska pôda
e. automobil
967. Kto určuje hodnotu nehnuteľnosti pre účely poskytnutia úveru zabezpečeného
nehnuteľnosťou?
a. Banka na základe celkového posúdenia nehnuteľnosti.
b. Klient.
c. Súdny znalec v odbore stavebníctva.
d. Stavebný úrad.
e. Slovenská obchodná inšpekcia.
968. Poskytnúť úver, z ktorého je možné uplatniť si daňový bonus, na kúpu
pozemku
a. je možné
b. je možné, iba na zastavanú plochu do 300 m2
c. je možné, ale iba v prípade ak je kupovaný pozemok stavebným pozemkom v rámci
územného plánovania
d. iba v prípade, ak majiteľom pozemku budú rodičia dlžníka
e. iba v prípade, ak žiadateľ je mladý do veku 25 rokov a pozemok nie je vo výmere
viac ako 1 500m2
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969. Maximálna výška príjmu akceptovaná pre poskytnutie úveru na bývanie, z
ktorého je možné uplatniť si daňový bonus, je
a. 1,3 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy v NH zistenej
Štatistickým úradom SR za druhý kalendárny štvrťrok, predchádzajúci
štvrťroku podania žiadosti o úver
b. 1,2 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy v NH zistenej Štatistickým
úradom SR za druhý kalendárny štvrťrok, predchádzajúci štvrťroku podania
žiadosti o úver
c. 1,5 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy v NH zistenej Štatistickým
úradom SR za druhý kalendárny štvrťrok, predchádzajúci štvrťroku podania
žiadosti o úver
d. 0,9 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy v NH zistenej Štatistickým
úradom SR za druhý kalendárny štvrťrok, predchádzajúci štvrťroku podania
žiadosti o úver
e. 1,6 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy v NH zistenej Štatistickým
úradom SR za druhý kalendárny štvrťrok, predchádzajúci štvrťroku podania
žiadosti o úver
970. Môže byť úver na bývanie s možnosťou uplatnenia daňového bonusu
poskytnutý na splatenie iného úveru?
a. Nie.
b. Áno, avšak nemôže ísť o prefinancovanie úveru.
c. Áno, pokiaľ bol splácaný úver poskytnutý pred viac ako 4 rokmi.
d. Áno, avšak nesmie ísť o úver rovnakého dlžníka.
e. Áno, pokiaľ do splatnosti tohto úveru zostáva menej ako 1 rok.
971. Maximálna výška úveru na bývanie, z ktorej si môže daňovník uplatniť nárok
na daňové zvýhodnenie, je
a. 50 000 eur
b. akákoľvek výška úveru
c. 50% z celkovej hodnoty úveru
d. 80% z celkovej hodnoty nehnuteľnosti podľa súdneho znalca
e. 70% z celkovej hodnoty nehnuteľnosti podľa ohodnotenia banky
972. O úver na bývanie s možnosťou uplatnenia daňového bonusu si môžu
požiadať manželia za podmienky, že
a. obidvaja z manželov spĺňajú všetky podmienky na jeho poskytnutie
b. majú presne 35 rokov
c. spĺňajú ako jedinú podmienku predpísaný hrubý príjem
d. jeden z manželov poberá iba rodičovský príspevok
e. jeden z manželov pracuje v štátnej správe
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973. Záložné právo na zabezpečenie úveru vzniká
a. vkladom záložného práva do katastra nehnuteľností na základe návrhu
banky a vlastníka nehnuteľnosti
b. podpisom úverovej zmluvy v banke
c. podpisom úverovej a záložnej zmluvy v banke
d. splatením úveru
e. nadobudnutím nehnuteľnosti do užívania
974. Spotrebiteľským úverom je
a. dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o
spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo
obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi
b. úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, ktorého účelom je
nadobudnutie alebo zachovanie vlastníckych práv k nehnuteľnosti alebo výstavba
nehnuteľnosti
c. úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, ktorého lehota splatnosti je
viac ako desať rokov
d. úver, ktorého účelom je nadobudnutie alebo zachovanie vlastníckych práv k
nehnuteľnosti alebo výstavba nehnuteľnosti
e. hypotekárny úver podľa osobitného predpisu
975. Zákon č.129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a
pôžičkách pre spotrebiteľov reguluje
a. spotrebiteľské úvery, povolené prečerpania, kreditné karty
b. spotrebné úvery, povolené prečerpania, kreditné karty, úvery na bývanie, úvery
zabezpečené nehnuteľnosťou
c. spotrebné úvery, povolené prečerpania, kreditné karty, úvery na bývanie
d. vkladové produkty
e. spotrebné úvery a úsporné vklady
976. V akých prípadoch je potrebné odovzdať klientovi tlačivo Štandardné
európske informácie o spotrebiteľskom úvere?
a. Pred uzatvorením zmluvy, pri nezáväznej ponuke a spolu s návrhom
zmluvy.
b. Pri výslovnej požiadavke klienta.
c. Pred uzatvorením zmluvy pri nezáväznej ponuke, spolu s návrhom zmluvy
prípadne pri požiadavke na zmenu celkového úverového rámca.
d. Pri ukončení zmluvného vzťahu.
e. V prípade, ak banka vypovie zmluvný vzťah s klientom z dôvodu porušenia
zmluvných dojednaní zo strany klienta.
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977. Musí zaslať spotrebiteľ veriteľovi odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom
úvere písomne alebo na inom trvanlivom médiu?
a. Áno.
b. Nie, stačí mailom.
c. Nie, stačí telefonicky.
d. Nie, stačí osobná návšteva pobočky.
e. Individuálne, záleží na posúdení veriteľa.
978. Má možnosť klient splatiť skôr poskytnutý hypotekárny úver so štátnym
príspevkom pre mladých bez poplatku za predčasné splatenie úveru?
a. Áno, ak úver splatí do 5 rokov od začatia úročenia úveru.
b. Nemá túto možnosť.
c. Ak splatí úver minimálne po 5 rokoch od začiatku úročenia úveru.
d. Iba ak má uzatvorené poistenie predmetu zabezpečenia.
e. V individuálnych prípadoch podľa rozhodnutia banky.
979. Dokedy môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy o kreditnej karte?
a. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o kreditnej karte do 14
kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.
b. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o kreditnej karte do 14 kalendárnych
dní pred dňom uzavretia zmluvy.
c. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o kreditnej karte do 10 kalendárnych
dní odo dňa uzavretia zmluvy.
d. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy o kreditnej karte
e. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o kreditnej karte do 1 kalendárneho
roka odo dňa uzavretia zmluvy.
980. Musia byť vždy pri pôžičke dohodnuté úroky?
a. Nie.
b. Áno.
c. Áno, ak sú predmetom pôžičky peňažné prostriedky.
d. Áno, vždy ak je pôžička vyššia ako 100 eur.
e. Nie, ak je pôžička nižšia 10 000 eur.
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981. Nehnuteľnosť, ktorá je predmetom zabezpečenia úveru na bývanie s
možnosťou uplatnenia daňového bonusu
a. nesmie byť zaťažená záložným právom, okrem zákonom o bankách
akceptovaných tiarch tej istej banky, stavebnej sporiteľne alebo Štátneho
fondu rozvoja bývania
b. nesmie byť zaťažená záložným právom, ak je úver poskytnutý bez fixácie
c. môže byť zaťažená záložným právom len pri splácaní úveru s dohodnutou dobou
fixácie 3 roky a viac
d. môže byť zaťažená záložným právom, avšak až po 5 rokoch splácania úveru
e. nesmie byť zaťažená záložným právom, avšak musí byť zabezpečená bianko
zmenkou
982. Po dohodnutej dobe fixácie úrokovej sadzby dohodnutej v Zmluve o
poskytnutí úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou
a. je banka oprávnená zmeniť úrokovú sadzbu
b. nie je banka oprávnená zmeniť úrokovú sadzbu
c. je banka oprávnená zmeniť úrokovú sadzbu, ale len po dohode s klientom
d. je banka oprávnená zmeniť požiadavku na formu zabezpečenia úveru
e. je banka oprávnená zmeniť úrokovú sadzbu v prípade, ak je dlžník v omeškaní so
splátkou úveru
983. Úver zabezpečený nehnuteľnosťou s fixnou úrokovou sadzbou je pre klienta
výhodný, keď
a. rastú úrokové sadzby z dlhodobých úverov
b. klesajú úrokové sadzby z krátkodobých úverov
c. sa neočakávajú zmeny úrokových sadzieb
d. klesajú svetové akciové indexy
e. cena zlata na svetových trhoch dlhodobo stagnuje
984. Činnosť komerčných bánk podlieha dohľadu
a. Národnej banky Slovenska a Európskej centrálnej banky
b. Úradu pre hypotekárne banky a stavebné sporiteľne
c. Slovenskej bankovej asociácie
d. Ministerstva financií Slovenskej republiky
e. Najvyššieho kontrolného úradu
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985. Úroková sadzba sa pri úvere zabezpečenom nehnuteľnosťou
a. môže meniť v závislosti od fixácie
b. nemôže meniť
c. môže meniť, ak o to požiada klient
d. mení raz ročne k 1. júlu v závislosti od vývoja EURIBOR-u
e. môže meniť, ak o tom rozhodne predstavenstvo banky
986. Úverové riziko je možnosť
a. že dlžník nebude schopný načas alebo vôbec plniť povinnosti vyplývajúce
z úverového vzťahu k veriteľovi
b. že veriteľ nebude schopný načas alebo vôbec plniť povinnosti vyplývajúce z
úverového vzťahu k dlžníkovi
c. zmeny úrokovej sadzby pri úvere
d. zmeny výšky štátnej prémie počas obdobia stavebného sporenia
e. znehodnotenia nehnuteľnosti, ktorou je zabezpečený úver na bývanie
987. Úverový limit je údaj vyjadrujúci
a. maximálnu výšku prostriedkov, ktoré je banka pripravená poskytnúť
klientovi
b. maximálnu výšku úrokovej sadzby, ktorú klient dostáva na úvere
c. minimálny úverový limit privátneho klienta stanovovaný na mesačnej báze
d. minimálnu výšku prostriedkov, ktoré je banka pripravená poskytnúť klientovi
e. maximálnu výšku úrokov, ktoré klient počas splácania zaplatí banke
988. Môže byť spoludlžník pri splácaní zároveň aj ručiteľom na úvere?
a. Nie.
b. Áno, bez ohľadu na výšku príjmu, avšak za predpokladu požadovaného ratingu.
c. Áno, ak jeho príjem postačuje na pokrytie mesačnej splátky v plnom rozsahu.
d. Áno, po zapísaní do Spoločného registra bankových informácií.
e. Môže sa ním stať po uplynutí 5 rokov od uzatvorenia úverovej zmluvy.
989. Bonita klienta je
a. zhodnotenie schopnosti klienta splácať pohľadávku voči veriteľovi
b. vyhodnotenie príjmu klienta
c. odpustenie záväzkov klienta voči veriteľovi
d. osobná zložka klienta
e. právo na odpustenie splácania úrokov

254

Sektor poskytovania úverov

otázky pre stredný stupeň

990. Banka pri vyhodnotení bonity klienta
a. komplexne posudzuje celkovú schopnosť klienta splatiť požičanú čiastku
na základe predpokladaných príjmov a výdavkov
b. posudzuje rodinné pomery klienta a hodnotu hnuteľného majetku celej jeho rodiny
c. posudzuje vek klienta a oblasť, v ktorej je zamestnaný
d. posudzuje zdravotný stav klienta
e. vypracuje špeciálnu projekciu vývoja jeho príjmov na dobu splácania úveru
991. Úrok je
a. cena úveru, ktorú musí dlžník splatiť veriteľovi za poskytnutie úveru
b. poplatok, ktorý vyjadruje fixnú sumu a ktorý musí dlžník splatiť veriteľovi za
poskytnutie úveru
c. ročná percentuálna miera nákladov
d. poplatok za predčasné splatenie úveru
e. časť úveru, ktorú je povinný na seba prevziať ručiteľ po vyhlásení dlžníka o
neschopnosti splácať úver
992. Banka získa dopytom do Sociálnej poisťovne
a. overenie zamestnávateľa a príjmu klienta
b. informácie o záväzkoch klienta
c. informáciu o tom, koľko klient platí Sociálnej poisťovni na odvodoch
d. prehľad o počte a výške sociálnych dávok, ktoré poberá klient
e. prehľad o dĺžke doby nezamestnanosti klienta
993. Nepovolené prečerpanie na účte klienta vznikne
a. ak banka zúčtuje úroky a poplatky z účtu klienta v čase nedostatku
vlastných prostriedkov na účte klienta
b. nemôže vzniknúť, lebo je to zmluvne zakázané
c. vždy pri kladnom zostatku vlastných prostriedkov klienta na účte
d. len po predchádzajúcom písomnom súhlase klienta
e. ak banka nemá dostatok likvidity
994. Úroková sadzba je
a. cena peňazí vyjadrená v percentách
b. ročná percentuálna miera nákladov
c. suma poplatku, ktorú musí klient zaplatiť
d. medzibanková referenčná sadzba v rámci hospodárskej a menovej únie
e. priemer kurzov Národnej banky Slovenska
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995. Fixná úroková sadzba na úvere je
a. úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas doby fixácie nemení, pričom
obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou
b. každá úroková sadzba na všetkých úveroch, pričom počas lehoty splácania úveru
sa táto sadzba nemôže meniť, preto sa nazýva fixná
c. úroková sadzba na úvere, ktorú si klient môže kedykoľvek ľubovoľne fixovať na
rôzne dlhé obdobia, podľa toho, ako sa vyvíja trh
d. úroková sadzba Národnej banky Slovenska
e. úroková sadzba Európskej centrálnej banky
996. Ročnú úrokovú sadzbu označujeme
a. p.a.
b. p.s.
c. r.u.s.
d. R.S.V.P.
e. EONIA
997. Znalecký posudok slúži na
a. stanovenie hodnoty nehnuteľnosti znalcom, ktorú banka môže akceptovať
b. stanovenie hodnoty nehnuteľnosti znalcom, ktorú banka musí akceptovať
c. overenie technického stavu nehnuteľnosti znalcom
d. stanovenie hodnoty nehnuteľnosti, ktorou je zabezpečený spotrebiteľský úver
e. stanovenie výšky úrokovej sadzby
998. Vklad záložného práva k nehnuteľnosti je
a. úkon správy katastra, ktorým vzniká, mení sa alebo zaniká právo k
nehnuteľnosti
b. písomná žiadosť banke o prevod majetkových práv
c. doklad z registra úverov
d. zmluva medzi bankou a klientom o forme a spôsobe splácania úveru
e. list vlastníctva
999. Priemerná ročná percentuálna miera nákladov vyjadruje
a. celkové náklady spotrebiteľa spojené s úverom vyjadrené v ročnej
percentuálnej sadzbe, teda všetky náklady vrátane úroku a poplatkov
b. úrokovú sadzbu v závislosti od ratingu klienta
c. všetky zákonom o spotrebiteľských úveroch stanovené náklady úveru za jeden
rok, t.j. úrokové aj poplatkové náklady, vrátane poistenia, ktoré sú spojené s
poskytnutím spotrebného úveru na rozdiel od úrokovej sadzby, ktorá vyjadruje len
úrokové náklady
d. pravdepodobnosť zmeny variabilnej úrokovej sadzby
e. úrokové náklady ručiteľa
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1000. Ročná percentuálna miera nákladov sa označuje skratkou
a. RPMN
b. PMN
c. RMN
d. PRPMN
e. MN
1001. Klientovi slúži údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov na získanie
informácie
a. o celkových poplatkových aj úrokových nákladoch spojených s úverom
b. výhradne o úrokových nákladoch spojených s úverom
c. výhradne o poplatkových nákladoch spojených s úverom
d. o vlastnej bonite
e. o bonite ručiteľa
1002. Údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov sa pre klientov povinne udáva
a. len pri spotrebiteľských úveroch a úveroch na bývanie
b. pri spotrebiteľských, úveroch a stavebnom sporení
c. pri žiadnych úveroch
d. pri forfaitingových zmluvách
e. pri poistkách
1003. Bezúročné obdobie pri kreditných kartách je obdobie
a. od realizácie transakcie do dátumu úhrady, najneskôr do dátumu
splatnosti, v prípade, že klient uhradí celú dlžnú sumu
b. do troch mesiacov od vydania platobnej karty, kedy banka neúčtuje žiaden úrok
c. nepretržité počas doby platnosti karty
d. od realizácie transakcie do dátumu splatnosti, aj ak klient neuhradí celú dlžnú
sumu
e. bezúročné obdobie pri kreditných kartách neexistuje
1004. Môže klient, ktorý spláca hypotekárny úver požiadať aj o iné úvery?
a. môže požiadať o ďalší hypotekárny úver, spotrebiteľský úver, povolené
prečerpanie aj o kreditnú kartu.
b. môže požiadať len o bezúčelový spotrebiteľský úver, kreditnú kartu alebo povolené
prečerpanie
c. môže požiadať len o kreditnú kartu k hypotekárnemu úveru
d. môže, ale len v inej banke
e. môže, ale len v tej banke, v ktorej už úver má poskytnutý
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1005. Úrokové sadzby pre depozitá a úvery sú v jednotlivých bankách obvykle
stanovené
a. vo vzťahu k základnej úrokovej sadzbe
b. vo vzťahu k demografickým ukazovateľom
c. v závislosti od výšky úrokových sadzieb konkurenčných bánk
d. vo vzťahu k najvyššej vyhlásenej úrokovej sadzbe
e. v závislosti od výšky inflácie v priemysle
1006. Pôžička je
a. charakteristická tým, že veriteľ prenecháva dlžníkovi určité množstvo
druhovo určených vecí k voľnému nakladaniu, prípadne spotrebovaniu,
a dlžník sa zaväzuje vrátiť po určitej dobe veci rovnakého druhu
b. Právny inštitút, pre ktorý je charakteristické, že veriteľ prenecháva dlžníkovi určité
množstvo peňažných prostriedkov k voľnému nakladaniu, prípadne spotrebovaniu,
a dlžník sa zaväzuje vrátiť ich po určitej dobe
c. podľa zákona o bankách je to dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov v
akejkoľvek forme vrátane faktoringu a forfaitingu.
d. vkladový produkt banky s viazanosťou
e. úsporný účet s viazanosťou
1007. Sú služby ako poskytovanie, dojednávanie a sprostredkovanie úverov,
pôžičiek oslobodené od DPH?
a. Áno.
b. Nie.
c. Len pri pôžičkách.
d. Len pri úveroch.
e. Nie, ak ide o sprostredkovanie. Tu sa uplatňuje aj daň z príjmov FO.
1008. Na znížení úrokovej sadzby hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre
mladých sa podieľala do 31. 12. 2017 aj hypotekárna banka?
a. áno, zníži úrokovú sadzbu určenú v zmluve o hypotekárnom úvere v
rovnakej výške, ako sa určí štátny príspevok pre mladých zo štátneho
rozpočtu, najviac však o 1%
b. nie, banka sa nepodieľa
c. áno, zníži úrokovú sadzbu určenú v zmluve o hypotekárnom úvere v rovnakej
výške, ako sa určí štátny príspevok pre mladých zo štátneho rozpočtu.
d. áno vo výške 3%
e. iba ak je úver použitý na nadobudnutie nehnuteľnosti
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1009. Záložná zmluva je
a. písomná dohoda medzi záložným veriteľom a záložcom, na základe
ktorej sa zriaďuje záložné právo na hnuteľný majetok, nehnuteľný
majetok alebo pohľadávky
b. zmluva, na základe ktorej sa záložca zaviaže plniť za dlžníka, ak neplní dlžník
c. písomná dohoda medzi záložným veriteľom a záložcom, na základe ktorej sa
zriaďuje záložné právo výlučne na peniaze záložcu
d. ústna dohoda medzi záložným veriteľom a záložcom, na základe ktorej sa zriaďuje
záložné právo na pohľadávky
e. písomná dohoda medzi bankou a katastrom nehnuteľností
1010. Blankozmenka/biankozmenka je
a. zabezpečovací prostriedok, ktorý umožňuje banke vymáhať záväzok
prostredníctvom súdnych orgánov v prípade, že si dlžník neplní záväzky
b. doklad o zaplatení úrokov banke v lehote splatnosti
c. doklad o splatení zostatku úveru, ktorý sa nachádza na čisto bielom papieri
formátu A4
d. doklad o zapísaní nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností
e. formulár katastra nehnuteľností, ktorý vyplní žiadateľ o poskytnutie úveru pri
žiadosti o hypotekárny úver
1011. Záložcom pri hypotekárnom úvere môže byť
a. vlastník nehnuteľnosti, ktorý zriadením záložného práva k svojej
nehnuteľnosti v prospech banky zabezpečuje záväzok dlžníka z úverovej
zmluvy
b. vždy iba dlžník, ktorý podpísal úverovú zmluvu
c. akákoľvek osoba, ktorá je ručiteľom úveru
d. banka
e. kataster nehnuteľností
1012. Kvitancia je
a. súhlas banky so zmenou záložného práva alebo potvrdenie o zániku
záložného práva
b. potvrdenie o výške tiarch na liste vlastníctva
c. akceptovanie zmluvných podmienok
d. splátkový kalendár
e. pečiatka banky
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1013. Kto môže používať vo svojom názve označenie „banka“ alebo „sporiteľňa“?
a. Iba osoba, ktorá má bankové povolenie.
b. Banka a osoba, ktorá poskytuje úvery.
c. Všetky banky a Slovenská sporiteľňa, a. s.
d. Všetky banky a stavebné sporiteľne.
e. Banky a Národná banka Slovenska.
1014. Musí banka disponovať vlastnou sieťou bankomatov?
a. Nemusí.
b. Nemusí, ak je dohodnutá s inou bankou na využívaní siete bankomatov tej inej
banky.
c. Nemusí, ak je dohodnutá s Národnou bankou Slovenska o využívaní bankomatov
Národnej banky Slovenska.
d. Musí.
e. Musí, ak vydáva bankové platobné karty svojim klientom.
1015. Ak má niekto povolený debet 1 000 eur, v praxi to znamená, že má
a. povolený úver v hodnote 1 000 eur na svojom bežnom účte
b. mesačný príjem na úrovni 1 000 eur
c. možnosť uložiť do banky na svoj bežný účet sumu v hodnote maximálne 1 000 eur
d. k bežnému účtu poistnú zmluvu na dožitie s poistnou sumou 1 000 eur
e. minimálny zostatok na jeho bežnom účte nesmie klesnúť pod 1 000 eur
1016. V Registri bankových úverov a záruk sú registrované
a. poskytnuté úvery a prijaté záruky bankou voči právnickým osobám a
fyzickým osobám a podnikateľom
b. len poskytnuté úvery a prijaté záruky bankou voči právnickým osobám
c. len poskytnuté úvery bankou voči fyzickým osobám podnikateľom
d. len prijaté záruky bankou voči fyzickým osobám
e. prijaté záruky bankou voči finančným inštitúciám

261

Sektor poskytovania úverov

otázky pre vyšší stupeň

1017. Zahraničná banka má na území SR dovolené podnikať
a. založením dcérskej spoločnosti ako banky so sídlom v SR, zriadením
pobočky na území SR, alebo bez zriadenia pobočky na území SR, ak
ide o zahraničnú banku so sídlom v EHP a má povolenie na činnosť od
orgánu dohľadu v štáte, v ktorom má táto inštitúcia sídlo a o tomto
povolení je informovaná NBS
b. založením dcérskej spoločnosti ako banky so sídlom v SR
c. založením dcérskej spoločnosti ako banky so sídlom v SR alebo zriadením pobočky
na území SR
d. zriadením pobočky na území SR, alebo bez zriadenia pobočky na území SR, ak ide
o zahraničnú banku so sídlom v EHP a má povolenie na činnosť od orgánu dohľadu
v štáte, v ktorom má táto inštitúcia sídlo a o tomto povolení je informovaná NBS
e. akokoľvek, ak má zahraničná banka v SR registrované svoje zastúpenie
1018. Spotrebiteľské úvery môžu poskytovať
a. osoby oprávnené podľa zákona o spotrebiteľských úveroch
b. osoby s príslušným živnostenským oprávnením
c. poisťovne
d. obchodníci s cennými papiermi
e. ktokoľvek, kto o to požiada príslušný úrad na vydanie oprávnenia
1019. Zmluva o spotrebiteľskom úvere nemusí obsahovať
a. výšku príjmu spotrebiteľa
b. podmienky závislé od objektívnych skutočností, pri ktorých splnení môže byť
upravená RPMN
c. výpočet zvýšených nákladov ktoré neboli zahrnuté do výpočtu RPMN (vrátane
spôsobu výpočtu)
d. oprávnenia spotrebiteľa na zníženie nákladov na úver pri jeho splatení pred lehotou
splatnosti
e. sankcie za porušenie zmluvy
1020. Úplný faktoring je
a. odkupovanie krátkodobých pohľadávok a zároveň spracovanie celého
finančného výkazníctva
b. odkupovanie všetkých pohľadávok, ale odberateľ nie je informovaný o tom, že ide
o faktoringový obchod
c. odkupovanie pohľadávok len od zahraničných klientov
d. celková správa finančného výkazníctva a odkupovanie záväzkov
e. odkupovanie pohľadávok s cieľom postupného prevzatia celej spoločnosti
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1021. Medzi úverové produkty nepatrí
a. depozitný certifikát
b. hypotéka
c. americká hypotéka
d. stavebný úver
e. spotrebný úver
1022. Automatická výmena pri platobných kartách je proces
a. kedy je po uplynutí platnosti karty automaticky, bez podania žiadosti,
vystavená nová karta s rovnakými parametrami ako predchádzajúca
karta
b. výmeny platobnej karty v prípade, ak klient pôvodnú kartu zablokoval z dôvodu
straty alebo krádeže
c. výmeny platobnej karty v prípade, ak klient fyzicky poškodil pôvodnú kartu
d. kedy sa aktualizujú údaje na platobnej karte
e. kedy má klient možnosť vymeniť banku
1023. Klient môže vybrať z bankomatu virtuálnou kreditnou kartou maximálne
a. výber z bankomatu takouto kartou nie je možný
b. do výšky schváleného hotovostného limitu
c. 500 eur týždenne
d. do výšky zostatku na bežnom účte
e. 500 eur mesačne
1024. Klient získa bezúročné obdobie na kreditnej karte v prípade, ak
a. vyrovná celú dlžnú sumu do posledného dňa splatnosti
b. použil prostriedky karty výberom hotovosti na prepážke banky
c. použil prostriedky karty na bezhotovostné transakcie a vyrovná celú dlžnú sumu
do posledného dňa v mesiaci nasledujúcom po lehote splatnosti
d. použil prostriedky karty na nákup tovaru v obchodoch, ktoré majú osobitné
zmluvné dojednania s bankou, ktorá vystavila kreditnú kartu
e. použil prostriedky karty výberom hotovosti v zahraničí
1025. Forfaiting môžeme charakterizovať ako
a. odkupovanie strednodobých a dlhodobých pohľadávok bankou
b. odkupovanie krátkodobých pohľadávok bankou
c. poskytovanie úverov na základe osobného ručenia
d. predaj krátkodobých úverov bankou
e. odkupovanie krátkodobých záväzkov bankou

263

Sektor poskytovania úverov

otázky pre vyšší stupeň

1026. Nárok na štátny príspevok mladomanželského úveru mohol zaniknúť do 31.
12. 2017 v prípade
a. ak sa manželia počas trvania úveru rozvedú
b. ak sa manželia počas trvania úveru presťahujú
c. ak manželia počas trvania úveru zmenia zamestnávateľa
d. ak sa manželom počas trvania úveru narodí dieťa
e. ak jeden z manželov počas trvania úveru poberá rodičovský príspevok
1027. Na krytie úverov na bývanie slúžia
a. kryté dlhopisy
b. hypotekárne certifikáty
c. hypotekárne poukážky
d. akcie špeciálnych podielových fondov nehnuteľností
e. podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľností
1028. Povolené prečerpanie je úver
a. krátkodobý, spojený s bežným účtom, klient môže zo svojho účtu platiť
svoje záväzky aj vtedy, keď nemá na účte dostatok vlastných finančných
prostriedkov
b. dlhodobý, spojený s účtom stavebného sporenia, banka úver poskytne v tom
prípade, keď klient nasporí aspoň 50% z cieľovej sumy
c. krátkodobý a je spojený s refinančným úverom, klient môže čerpať úver z
finančných prostriedkov centrálnej banky
d. strednodobý, spojený s lombardným úverom, klient ho môže čerpať až po splatení
istiny z lombardného úveru
e. poskytovaný Národnou bankou Slovenska
1029. Skimming je metóda
a. kopírovania platobných kariet, ktorá spadá medzi podvody s platobnými
kartami
b. vydávania platobných kariet bankami
c. akceptovania platobných kariet v zahraničí
d. refinancovania viacerých úverov jedným úverom
e. akceptovania bianco zmenky
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1030. Phishing je
a. činnosť pri ktorej sa podvodník snaží vylákať od používateľov rôzne
heslá, napr. údaje o platobnej karte, číslo platobnej karty, PIN kód a
iné
b. nová forma vydávania debetných platobných kariet
c. nová forma preberania údajov z platobných kariet, aby transakcie boli bezpečnejšie
d. forma výmeny informácií o klientovi medzi bankami v rámci eurozóny
e. forma ručenia
1031. Virtuálnu kreditnú kartu je možné využiť na
a. platby cez internet
b. výber hotovosti z bankomatu
c. výber hotovosti na pobočke banky
d. platbu prostredníctvom EFT POS
e. platby v zahraničí
1032. Do výpočtu RPMN sa nezahrňuje/-jú
a. poplatky za prevod peňažných prostriedkov
b. poplatok za založenie a správu úveru
c. administratívne poplatky spojené s poskytnutím úveru
d. poistenie
e. úroková sadzba
1033. Štátny dozor nad dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku
k skôr poskytnutým hypotekárnym úverom vykonáva
a. Ministerstvo financií SR
b. Národná banka Slovenska
c. Úverový register
d. Kataster nehnuteľností
e. Spoločný register bankových informácií
1034. Na liste vlastníctva pri zakladanej nehnuteľnosti nie je možné akceptovať
vecné bremeno
a. právo dožitia
b. právo vedenia inžinierskych sietí
c. na liste vlastníctva je akceptovateľné akékoľvek vecné bremeno
d. právo prechodu
e. právo užívania nadstavby
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1035. Má banka výhradné právo na vlastné ocenenie nehnuteľnosti slúžiacej ako
zabezpečenie hypotekárneho úveru?
a. Áno.
b. Nie.
c. Nie, ak existuje ocenenie tejto nehnuteľnosti na základe Vyhlášky Ministerstva
financií Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
d. Nie, ak klient predloží ocenenie znaleckým posudkom vykonaného znalcom z
Komory znalcov a znalecký posudok nie je starší ako 3 mesiace.
e. Áno, ak suma hypotekárneho úveru je vyššia ako 500 000 eur.
1036. Ručenie vzniká
a. jednostranným písomným vyhlásením ručiteľa, že uspokojí veriteľa, ak
dlžník nesplní určitý záväzok
b. jednostranným písomným vyhlásením veriteľa, že uspokojí dlžníka
c. dvojstranným písomným vyhlásením ručiteľa a veriteľa, že uspokojí veriteľa, ak
dlžník nesplní určitý záväzok
d. až potom, čo ručiteľ dlžníka na riadne plnenie písomne vyzval a ten ani po tejto
výzve svoj záväzok nesplnil
e. až potom, čo veriteľ dlžníka na riadne plnenie písomne vyzval a ten ani po tejto
výzve svoj záväzok nesplnil
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1037. Je zamestnávateľ povinný prispievať zamestnancom na doplnkové dôchodkové
sporenie?
a. Áno, ak ide o zamestnancov zaradených na základe orgánu štátnej
správy na úseku verejného zdravotníctva do kategórie 3 alebo 4 a o
zamestnancov, ktorí sú umelci vykonávajúci profesiu tanečníka alebo
hráča na dychový nástroj.
b. Nie.
c. Áno, len zamestnancom vykonávajúcim prácu, ktorá je zaradená do kategórie 1.
d. Áno, ak ide o zamestnancov vykonávajúcich prácu, ktorá je zaradená do kategórie
1 alebo 2 a o zamestnancov vykonávajúcich práce hráča na sláčikový nástroj.
e. Áno, ak ide o zamestnancov vykonávajúcich prácu, ktorá je zaradená do kategórie
5 alebo 6 a o zamestnancov vykonávajúcich práce sólového umelca.
1038. Sociálne poistenie podľa zákona o sociálnom poistení sa nevzťahuje na
a. príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby,
Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže,
Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, colníkov,
profesionálnych vojakov a vojakov mimoriadnej služby
b. ústavných činiteľov a verejného ochrancu práv
c. samostatne zárobkovo činné osoby
d. zamestnancov tretieho sektora
e. zamestnancov ministerstiev
1039. Zákon o Sociálnom poistení sa nevzťahuje na
a. tzv. "silové rezorty“
b. učiteľov a študentov
c. občanov, ktorí dosiahli dôchodkový vek
d. lekárov a zdravotné sestry
e. zamestnancov ministerstiev
1040. Účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia je
a. zamestnanec alebo fyzická osoba nad 18 rokov, ktorý/á uzatvoril/a
zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení
b. zamestnávateľ a Konfederácia odborových zväzov
c. zamestnanec a každá fyzická osoba od 15 rokov
d. zamestnanec a vybrané právnické osoby
e. zamestnanec, zamestnávateľ a doplnková dôchodková spoločnosť
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1041. Doplnkové dôchodkové sporenie je
a. zhromažďovanie príspevkov od účastníkov a zamestnávateľov, nakladanie
s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde a vyplácanie dávok
doplnkového dôchodkového sporenia
b. poistenie proti riziku staroby
c. súčasťou systému povinného sociálneho zabezpečenia
d. akákoľvek forma dlhodobého sporenia, ktorú je možné podľa zákona o dani z
príjmov posúdiť ako zabezpečenie na dôchodok
e. akákoľvek forma investície, ktorej výnosy investor odkladá na dôchodkový účet
zriadený v Sociálnej poisťovni
1042. Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sa
a. platia na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky určený
výlučne na účely prijímania platieb od účastníkov a zamestnávateľov
b. platia výlučne hotovostným spôsobom
c. platia bezhotovostným spôsobom na účet v Sociálnej poisťovni, ktorý zriadila
doplnková dôchodková spoločnosť
d. platia v hotovosti zamestnávateľovi, ktorý ich prevedie na účet depozitára
e. platia v hotovosti priamo v pobočke doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
1043. Ktorý z nasledujúcich výrokov nie je pravdivý
a. Predčasný výber vyplatí doplnková dôchodková spoločnosť vo výške
50% súčinu aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky zo dňa
predchádzajúceho dňu určenému v žiadosti o vyplatenie predčasného
výberu a počtu všetkých dôchodkových jednotiek z príspevkov
zaplatených zamestnávateľom.
b. Vyplatením predčasného výberu účastnícka zmluva nezaniká.
c. Predčasný výber sa vyplatí iba raz v priebehu desiatich rokov trvania účastníckej
zmluvy.
d. Prvý krát môže byť predčasný výber vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov
odo dňa uzatvorenia účastníckej zmluvy.
e. Doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za vyplatenie
predčasného výberu.
1044. Podmienky fungovania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti upravuje
a. zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
b. zákon o doplnkovom dôchodkovom poistení
c. zákon o starobnom dôchodkovom sporení
d. zákon o kolektívnom investovaní
e. zákon o sociálnom poistení
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1045. Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je umožniť
a. účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe
b. účastníkovi získať doplnkový príjem počas produktívneho obdobia
c. účastníkovi získať vyšší dôchodok od sociálnej poisťovne
d. sporiteľovi získať garantovaný príjem vo forme výplaty
e. sporiteľovi získať zásluhový dôchodok
1046. Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je aj umožniť
a. účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem pri skončení výkonu
tzv. rizikovej práce alebo skončení výkonu práce zamestnanca, ktorý
vykonáva profesiu tanečníka alebo hráča na dychový nástroj
b. účastníkovi získať doplnkový príjem počas produktívneho obdobia
c. účastníkovi získať vyšší dôchodok od sociálnej poisťovne
d. sporiteľovi získať garantovaný príjem vo forme výplaty
e. sporiteľovi získať zásluhový dôchodok
1047. Ktorý z nasledujúci výrokov nie je správny?
a. Zamestnanec, ktorý je zaradený na základe rozhodnutia orgánu štátnej
správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej alebo štvrtej
kategórie, počas vykonávania týchto prác nesmie platiť príspevky.
b. Účastník a zamestnávateľ, ktorí platia príspevky, odvádzajú príspevky sami.
c. Za zamestnanca, ktorý je účastníkom, odvádza príspevky zamestnávateľ, ak sa na
tom so zamestnancom dohodol.
d. Účastník, ktorý je vyslaný na vykonávanie práce v inom štáte, a jeho zamestnávateľ
môžu počas vyslania účastníka platiť príspevky.
e. Za zamestnanca, ktorý je umelec vykonávajúci profesiu tanečníka bez ohľadu na
štýl a techniku v divadlách a súboroch platí príspevky zamestnávateľ, a to od
prvého dňa výkonu jeho práce.
1048. Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
a. je v období jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5%
hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu
dňu prestupu
b. je v období piatich rokov od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5% hodnoty
zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu
c. je v období jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 10% hodnoty
zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu
d. je v období jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 3% hodnoty
zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu
e. je stanovená zákonom vo výške 1% hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka
ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu
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1049. Ktorý z nasledujúcich výrokov je nesprávny?
a. Účastnícka zmluva zaniká uplynutím obdobia dvoch rokov, počas
ktorého hodnota osobného účtu bola nižšia ako 100 eur.
b. Účastnícka zmluva zaniká vyplatením poslednej splátky dočasného doplnkového
starobného dôchodku.
c. Účastnícka zmluva zaniká vyplatením poslednej splátky dočasného doplnkového
výsluhového dôchodku.
d. Účastnícka zmluva zaniká vyplatením jednorazového vyrovnania.
e. Účastnícka zmluva zaniká odstúpením od účastníckej zmluvy uzatvorenej na diaľku
podľa osobitného predpisu.
1050. Ktorý z nasledujúcich výrokov je nesprávny?
a. Zamestnávateľská zmluva zaniká zrušením doplnkového dôchodkového
fondu.
b. Zamestnávateľská zmluva zaniká odstúpením od zamestnávateľskej zmluvy.
c. Zamestnávateľská zmluva zaniká vypovedaním zamestnávateľskej zmluvy.
d. Zamestnávateľská zmluva zaniká dohodou zmluvných strán.
e. Zamestnávateľská zmluva zaniká zánikom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
alebo zamestnávateľa.
1051. Predmetom dedenia v doplnkovom dôchodkovom sporení je
a. aktuálna hodnota osobného účtu účastníka alebo osobného účtu
poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku, dočasného
doplnkového výsluhového dôchodku, ak zomretý účastník alebo
poberateľ tohto dočasného dôchodku v účastníckej zmluve neurčil ako
oprávnenú osobu na vyplatenie aktuálnej hodnoty osobného účtu inú
fyzickú alebo právnickú osobu
b. doživotný a dočasný doplnkový dôchodok, aktuálna hodnota osobného účtu
c. aktuálna hodnota osobného účtu
d. len dočasný doplnkový výsluhový dôchodok
e. výlučne aktuálna hodnota osobného účtu účastníka
1052. Doplnkovým dôchodkovým sporením sa účastník zabezpečuje na starobu
a. dobrovoľne
b. povinne, ak je štátny zamestnanec
c. povinne, ak je príslušník silových rezortov
d. dobrovoľne, ak je zamestnanec, ktorý vykonáva práce tanečného umelca
e. dobrovoľne, ak je zamestnanec, ktorý vykonáva práce zaradené do rizikovej
kategórie 3 alebo 4
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1053. V systéme dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike, sa zvykne
sociálne poistenie vykonávané Sociálnou poisťovňou označovať ako
a. I. pilier dôchodkového zabezpečenia
b. II. pilier dôchodkového zabezpečenia
c. III. pilier dôchodkového zabezpečenia
d. štátny pilier dôchodkového zabezpečenia
e. dobrovoľný pilier dôchodkového zabezpečenia
1054. Osobný účet poberateľa dávky neobsahuje
a. vývoj hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky a čistej hodnoty
majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu s ich grafickým
zobrazením za obdobie od zavedenia doplnkovej dôchodkovej jednotky
v dôchodkovom fonde
b. číselné označenie osobného účtu poberateľa dávky a dátum jeho zriadenia
c. meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt poberateľa dávky
d. názov výplatného doplnkového dôchodkového fondu
e. počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré boli použité na vyplatenie
každej splátky dávky, a dátum ich odpísania z osobného účtu poberateľa dávky
1055. Ktorý z nasledujúcich výrokov nie je správny? V súvislosti s doplnkovým
dôchodkovým sporením sa môžu z majetku v doplnkovom dôchodkovom
fonde uhrádzať
a. poplatky a provízie pre osobu zodpovednú za riadenie investícií v
doplnkovom dôchodkovom fonde
b. dane vzťahujúce sa na majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde
c. poplatky obchodníkovi s cennými papiermi
d. odplata audítorovi za overenie účtovnej závierky doplnkového dôchodkového fondu
e. poplatky centrálnemu depozitárovi cenných papierov
1056. Doplnková dôchodková spoločnosť zriadi a vedie
a. každému účastníkovi a každému poberateľovi dávky jeden osobný účet
pre každú uzatvorenú účastnícku zmluvu
b. spoločný účet všetkým účastníkom a poberateľom dávok
c. každému účastníkovi a každému poberateľovi dávky jeho kontokorentný účet
d. zberný účet pre všetkých účastníkov a individuálny účet každému poberateľovi
dávky
e. individuálny klientsky účet každému účastníkovi a hromadný účet všetkým
poberateľom dávok

272

Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

otázky pre stredný stupeň

1057. Účelom doplnkového dôchodkového sporenia je najmä
a. umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe
b. získať nemocenské poistenie
c. umožniť účastníkovi získať príjem v starobe zabezpečený štátom
d. umožniť poberateľovi dosiahnuť vyplácanie dávok v štátom garantovanej výške
e. umožniť získať účastníkovi alebo poberateľovi dávky garantovaný výnos z
hospodárenia doplnkového dôchodkového fondu
1058. Doplnkové dôchodkové sporenie je
a. dobrovoľný systém
b. povinný systém
c. povinný systém od dovŕšenia 30. roku veku
d. priebežný systém
e. povinný systém pre ľudí, ktorým je v pracovnom alebo obdobnom pomere
poskytovaná minimálna mzda podľa zákona o minimálnej mzde
1059. Do 31.12.2013 bol súčasťou účastníckej zmluvy aj dávkový plán, novela
zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení ustanovenia o dávkovom pláne s
účinnosťou od 1.1.2014 zrušila. Niektoré ustanovenia dávkového plánu však
zostávajú platné aj po 31.12.2013, a to ak sa týkajú
a. dávok
b. minimálneho obdobia doplnkového dôchodkového sporenia
c. veku potrebného na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a doplnkového
výsluhového dôchodku
d. podmienok prerušenia doplnkového dôchodkového sporenia
e. odplaty za odstupné
1060. Ak účastník prestane platiť príspevky, zanikne mu doplnkové dôchodkové
sporenie?
a. Nie.
b. Áno.
c. Áno, účasť mu však zanikne až po uplynutí 45 dní odo dňa pripísania posledného
príspevku.
d. Áno, účasť mu však zanikne až po uplynutí 30 dní odo dňa pripísania posledného
príspevku.
e. Áno, ak účastník nezaplatí príspevok do 30 dní odo dňa doručenia výzvy na
zaplatenie.
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1061. S účinnosťou od 1. 1. 2014 maximálna výška odplaty za správu príspevkového
doplnkového dôchodkového fondu
a. sa znížila
b. sa zvýšila
c. zostala nezmenená
d. bola zrušená
e. bude stanovená plošne pre všetky doplnkové dôchodkové spoločnosti opatrením
Národnej banky Slovenska
1062. Účastník, ktorý je vyslaný na vykonávanie práce v inom štáte a jeho
zamestnávateľ počas obdobia vyslania účastníka platiť príspevky
a. môžu
b. nemôžu
c. môže platiť len zamestnávateľ
d. môže platiť len účastník
e. môže účastník, avšak iba do systému dôchodkového sporenia štátu, kam bol
vyslaný
1063. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná aktualizovať kľúčové informácie
a. najmenej raz ročne a každú zmenu oznámiť bez zbytočného odkladu
Národnej banke Slovenska
b. každý mesiac
c. najmenej raz za päť rokov
d. vždy k 31. 6. kalendárneho roka
e. vždy k 31. 12. kalendárneho roka
1064. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná
a. určiť každý pracovný deň pomernú časť odplaty za správu doplnkového
dôchodkového fondu za predchádzajúci deň
b. strhnúť ju priamo z účtu účastníka
c. znížiť o túto hodnotu počet dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom
účte
d. vyplatiť si ju každý deň
e. odložiť si ju na špeciálny účet vedený u depozitára
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1065. Povinnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zabezpečiť a zaviesť bezplatný
pasívny elektronický prístup k osobnému účtu účastníka a osobnému účtu
poberateľa dávky platí
a. od 31. decembra 2014
b. od 31. decembra 2015
c. od 30. júna 2016
d. od 31. decembra 2016
e. od 30. júna 2015
1066. Osobný účet účastníka neobsahuje
a. údaj o aktuálnej hodnote doplnkovej dôchodkovej jednotky v každom
spravovanom dôchodkovom fonde za predchádzajúci pracovný deň
b. meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt účastníka
c. názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorý si účastník zvolil
d. číselné označenie osobného účtu účastníka a dátum jeho zriadenia
e. celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek
1067. Príspevky účastníka doplnkového dôchodkového sporenia (vrátane príspevkov
zamestnávateľa) sa
a. pripisujú na účet nepriradených platieb vedený u depozitára
b. pripisujú na bežný účet doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
c. pripisujú na osobný účet účastníka, ktorý vedie Sociálna poisťovňa
d. pripisujú na bežný účet, ktorý vedie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
e. pripisujú na spoločný bežný účet, ktorý si na tento účel zriadili všetky doplnkové
dôchodkové spoločnosti pôsobiace na trhu doplnkového dôchodkového sporenia
1068. Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca – účastníka
sporenia
a. odvádza zamestnávateľ na účet nepriradených platieb vedený u
depozitára, ak sa v účastníckej zmluve nedohodlo inak
b. si zamestnanec odvádza na účet doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vždy sám ak
suma presahuje 5% jeho vymeriavacieho základu
c. odvádza na účet Sociálnej poisťovne zamestnávateľ
d. odvádza na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu Sociálna poisťovňa, ktorá
ich zhromažďuje od zamestnávateľov
e. je možné platiť aj v hotovosti
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1069. Príspevky podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení platí
a. účastník a zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je účastníkom, ak
zamestnávateľ uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu
b. zamestnávateľ za zamestnanca, aj za samostatne zárobkovo činnú osobu
c. účastník za seba, štát za dobrovoľne poistené osoby
d. vždy iba zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je účastníkom
e. štát
1070. Príspevky do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti platí
a. účastník a zamestnávateľ, ktorý uzavrel zamestnávateľskú zmluvu, za
zamestnanca, ktorý je účastník
b. odborová organizácia
c. vždy len zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je účastník a uzavrel zamestnávateľskú zmluvu
d. Sociálna poisťovňa, ak ju o to účastník požiada
e. účastníkom poverená osoba
1071. Zamestnávateľ môže výšku príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie,
ktoré platí za zamestnanca upraviť
a. v kolektívnej zmluve
b. v sprostredkovateľskej zmluve
c. len v pracovnej zmluve
d. v dohode o výpočte zrážok na sporenie
e. v zmluve o vedení účtu
1072. Doplnková dôchodková spoločnosť
a. je povinná poskytnúť kľúčové informácie záujemcovi o doplnkové
dôchodkové sporenia bezplatne pred uzatvorením účastníckej zmluvy
b. je povinná poskytnúť kľúčové informácie záujemcovi o doplnkové dôchodkové
sporenia za odplatu
c. nie je povinná poskytnúť kľúčové informácie záujemcovi o doplnkové dôchodkové
sporenia
d. je povinná poskytnúť kľúčové informácie záujemcovi o doplnkové dôchodkové
sporenia iba na základe písomnej žiadosti
e. je povinná poskytnúť kľúčové informácie záujemcovi o doplnkové dôchodkové
sporenia v zabezpečenej elektronickej podobe
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1073. Uzatvoriť si doplnkové dôchodkové sporenie nie je povinný
a. zamestnanec v štátnom sektore
b. zamestnanec, ktorý vykonáva práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu na
ochranu zdravia do kategórie 3
c. zamestnanec, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový
nástroj
d. zamestnanec, ktorý je umelec vykonávajúci profesiu tanečníka
e. zamestnanec, ktorý vykonáva práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu na
ochranu zdravia do kategórie 4
1074. Počas nezamestnanosti sa do doplnkového dôchodkového sporenia
a. môžu platiť dobrovoľné príspevky
b. musia platiť dobrovoľné príspevky
c. nemôžu platiť dobrovoľné príspevky
d. nemôžu platiť príspevky v plnej výške ako sa platili v čase zamestnania
e. musia platiť príspevky zodpovedajúce výške príjmu počas nezamestnanosti
1075. Zamestnávateľ platí príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
zamestnancovi, ktorý vykonáva práce zaradené na základe rozhodnutia
orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie
alebo štvrtej kategórie, vo výške
a. najmenej 2% z vymeriavacieho základu zamestnanca
b. 1% z vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného na dôchodkové
poistenie
c. najviac 1,5% z vymeriavacieho základu zamestnanca na platenie poistného na
doplnkové dôchodkové poistenie
d. najviac 2,5% z vymeriavacieho základu zamestnanca
e. minimálna výška nie je stanovená
1076. Doplnkový starobný dôchodok sa vypláca vo forme
a. doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného
doplnkového starobného dôchodku
b. len doživotného dôchodku
c. len dočasného dôchodku
d. starobného dôchodku
e. predčasného starobného dôchodku
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1077. Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej
a. 5 rokov
b. 10 rokov
c. 7 rokov
d. 3 roky
e. 9 rokov
1078. Ak účastník požiada o vyplatenie jednorazového vyrovnania a k tomuto
dňu zároveň požiada o vyplácanie doživotného doplnkového starobného
dôchodku, na výplatu dôchodku sa použije suma, ktorá nesmie byť nižšia ako
a. 50% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu požiadania o
vyplácanie dôchodku
b. 25% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
c. 75% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
d. 35% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
e. 40% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
1079. Ak účastník požiada o vyplatenie jednorazového vyrovnania a k tomuto dňu
zároveň požiada o vyplácanie dočasného doplnkového starobného dôchodku,
na výplatu dôchodku sa použije suma, ktorá nesmie byť nižšia ako
a. 75% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu požiadania o
vyplácanie dôchodku
b. 25% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
c. 50% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
d. 35% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
e. 40% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
1080. Dočasný doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca najmenej
a. 5 rokov
b. 20 rokov
c. 10 rokov
d. 7 rokov
e. 15 rokov
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1081. Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie z doplnkového dôchodkového
sporenia
a. aj z dôvodu vyplácania invalidného dôchodku
b. len v prípade zrušenia príspevkového fondu alebo doplnkovej dôchodkovej
spoločnosti
c. až po splnení podmienok na pridelenie doplnkového starobného alebo výsluhového
dôchodku
d. len z dôvodu vyplácania invalidného dôchodku
e. len v prípade zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
1082. Doplnková dôchodková spoločnosť vyplatí účastníkovi jednorazové
vyrovnanie, ak podá žiadosť o výplatu jednorazového vyrovnania,
a. z dôvodu vyplácania invalidného dôchodku, na ktorý vznikol nárok
po uzatvorení účastníckej zmluvy pre pokles schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť o viac ako 70%
b. ak účastník chce ukončiť účasť na doplnkovom dôchodkovom sporení, ale nesplnil
podmienky na vyplácanie doplnkového starobného alebo doplnkového výsluhového
dôchodku.
c. ak nesplnil podmienky na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo
doplnkového výsluhového dôchodku, ale získal 10 rokov doplnkového dôchodkového
sporenia
d. aj v prípade, ak nesplnil podmienky na vyplácanie doplnkového starobného
dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku, ale doplnková dôchodková
spoločnosť prostriedky vyplatí z vlastného majetku
e. ak je účastník invalidným z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť o viac ako 25%
1083. Dočasný doplnkový starobný dôchodok vypláca
a. doplnková dôchodková spoločnosť
b. dôchodková správcovská spoločnosť
c. Sociálna poisťovňa
d. životná poisťovňa
e. zdravotná poisťovňa
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1084. Účastníkovi sa vypláca doplnkový starobný dôchodok
a. ak mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného
starobného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení alebo dovŕšil
62 rokov veku
b. ak oň požiada, nie je potrebné splnenie žiadnych ďalších podmienok
c. okamžite po dovŕšení potrebného veku, ktorý určí dávkový plán
d. ak účastník získa minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia, a to v
lehote do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti o výplatu
e. aj v prípade, ak účastník nezíska minimálne obdobie doplnkového dôchodkového
sporenia a ani nedovŕši potrebný vek, ale vyžaduje to jeho zhoršená ekonomická
situácia
1085. Výška príspevkov zamestnávateľa dohodnutá v kolektívnej zmluve môže byť
vyjadrená
a. akýmkoľvek spôsobom
b. výlučne pevnou sumou
c. výlučne násobkom príspevku zamestnanca, pričom zamestnávateľ je oprávnený
túto sumu ohraničiť
d. v mene euro alebo v inej mene na ktorej sa zamestnávateľ a odborová organizácia
dohodli
e. celkovou sumou, ktorú zamestnávateľ ročne za zamestnancov vyplatí
1086. Dávky z doplnkového dôchodkového sporenia vypláca
a. doplnková dôchodková spoločnosť a poisťovňa len v prípade, že vypláca
doživotný doplnkový starobný alebo doživotný výsluhový dôchodok
b. výlučne poisťovňa
c. Sociálna poisťovňa
d. doplnková dôchodková spoločnosť, poisťovňa alebo banka so sídlom na území
Slovenskej republiky
e. Štátna pokladnica
1087. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vyplácať dočasný doplnkový
starobný dôchodok
a. najmenej 5 rokov
b. najviac 20 rokov
c. minimálne 1 rok
d. najmenej 10 rokov
e. najviac 3 roky
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1088. Doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na odplatu za prestup
účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
a. ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynul viac ako jeden rok
b. ak ide o účastníka, ktorý je nezamestnaný
c. ak ide o účastníka, ktorý vykonáva práce, ktoré sú zaradené do kategórie 3 alebo 4
d. ak ide o účastníka, ktorý vykonáva prácu tanečného umelca
e. ak ide o účastníka, ktorý vykonáva prácu hráča na dychový nástroj
1089. Doplnková dôchodková spoločnosť má nárok na odplatu za prestup účastníka
do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
a. ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy neuplynul viac ako jeden rok
b. ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynulo viac ako jeden rok
c. ak od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynulo viac ako 10 rokov
d. ak je zostatok na osobnom účte účastníka menší alebo rovný 100 eur
e. ak je zostatok na osobnom účte účastníka menší alebo rovný 10 eur
1090. Doplnková dôchodková spoločnosť nemá nárok na manipulačný poplatok z
dôvodu vyplácania dávky do
a. členského štátu Európskej únie iného ako Slovenská republika a do
Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska
b. Spojených štátov amerických
c. Japonska
d. Kanady
e. členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
1091. Aké druhy dávok sa vyplácajú z doplnkového dôchodkového sporenia?
a. doplnkový starobný dôchodok, doplnkový výsluhový dôchodok,
jednorazové vyrovnanie a predčasný výber
b. doplnkový starobný dôchodok, doplnkový výsluhový dôchodok a podiely na
výnosoch z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
c. doplnkový starobný dôchodok, doplnkový výsluhový dôchodok a odstupné
d. anuity a podiely na výnosoch z hospodárenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
e. vdovský a vdovecký doplnkový výsluhový dôchodok
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1092. Účastníkovi, ktorý požiada doplnkovú dôchodkovú spoločnosť o vyplácanie
doplnkového výsluhového dôchodku sa tento dôchodok vypláca, ak obdobie
za ktoré zamestnávateľ platil príspevky za rizikového zamestnanca alebo
zamestnanca vykonávajúceho profesiu tanečníka alebo hráča na dychový
nástroj trvalo
a. najmenej 10 rokov a účastník dovŕšil 55 rokov veku
b. minimálne 5 rokov sporenia a účastník dovŕšil minimálne 55-ty rok veku
c. minimálne 10 rokov sporenia a účastník dovŕšil minimálne 62-hý rok veku
d. minimálne 7 rokov sporenia a účastník dovŕšil minimálne 45-ty rok veku
e. minimálne 10 rokov sporenia a účastník dovŕšil minimálne 50-ty rok veku
1093. Doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca vo forme
a. doživotného doplnkového výsluhového dôchodku alebo dočasného
doplnkového výsluhového dôchodku
b. len doživotného dôchodku
c. len dočasného dôchodku
d. predčasného starobného dôchodku
e. starobného dôchodku
1094. Hodnota osobného účtu účastníka z príspevkového do výplatného
doplnkového dôchodkového fondu sa prevádza výlučne
a. po splnení podmienok na výplatu dočasného doplnkového dôchodku a
ak účastník o výplatu takéhoto dôchodku požiada
b. pri splnení podmienok na výplatu starobného dôchodku
c. pri požiadaní o výplatu dôchodku od klienta
d. v prípade zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu
e. v prípade zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti likvidáciou, ktorej
predchádza zrušenie príspevkového doplnkového dôchodkového fondu
1095. Nárok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku vzniká účastníkovi
a. ak mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného
starobného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení
b. po dobe sporenia minimálne 5 rokov a po dosiahnutí veku 50 rokov
c. po dobe sporenia minimálne 10 rokov a po dosiahnutí veku 62 rokov
d. po uplynutí 1 roku od uzatvorenia zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení a
dosiahnutí veku 35 rokov
e. kedykoľvek, stačí požiadať o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku
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1096. Aktuálna hodnota osobného účtu účastníka, poberateľa dočasného
doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového
dôchodku
a. je predmetom dedenia, ak zomretý účastník, poberateľ dočasného
doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového
výsluhového dôchodku neurčil v účastníckej zmluve ako oprávnenú
osobu na vyplatenie aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu
inú fyzickú alebo právnickú osobu
b. nie je predmetom dedenia
c. je predmetom dedenia aj v prípade, ak zomretý účastník v účastníckej zmluve určil
inú oprávnenú osobu
d. je predmetom dedenia, avšak až po zúčtovaní odplaty za vysporiadanie majetku
po zomretom účastníkovi
e. sa po smrti účastníka prevedie do výplatného doplnkového dôchodkového fondu, z
ktorého sú následne vyplácané pozostalostné dôchodky
1097. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vytvoriť
a. najmenej jeden príspevkový a len jeden výplatný doplnkový dôchodkový
fond
b. jeden príspevkový fond
c. tri príspevkové a jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond
d. jeden príspevkový a tri výplatné doplnkové dôchodkové fondy
e. jeden príspevkový a aspoň dva výplatné doplnkové dôchodkové fondy
1098. Z doplnkového dôchodkového sporenia sa vyplácajú len tieto dávky
a. doplnkový starobný dôchodok, doplnkový výsluhový dôchodok,
jednorazové vyrovnanie a predčasný výber
b. doplnkový starobný dôchodok, doplnkový výsluhový dôchodok, jednorazové
vyrovnanie a poistné plnenie
c. doplnkový penzijný dôchodok, doplnkový výsluhový dôchodok a jednorazové
vyrovnanie
d. doplnkový výsluhový dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný
dôchodok
e. doplnkový starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok
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1099. Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?
a. Z doplnkového dôchodkového sporenia sa vyplácajú doplnkový starobný
alebo doplnkový výsluhový dôchodok, jednorazové vyrovnanie a
predčasný výber
b. Z doplnkového dôchodkového sporenia sa vypláca len doplnkový výsluhový
dôchodok.
c. Z doplnkového dôchodkového sporenia sa vypláca len doplnkový starobný
dôchodok.
d. Z doplnkového dôchodkového sporenia sa vypláca len jednorazové vyrovnanie.
e. Z doplnkového dôchodkového sporenia sa vypláca len predčasný výber.
1100. Minimálny vek účastníka doplnkového dôchodkového sporenia potrebný pre
vyplatenie doplnkového starobného dôchodku je
a. 62 rokov veku, resp. menej, ak mu vznikol nárok na výplatu starobného
dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa zákona o
sociálnom poistení
b. určený dávkovým plánom, nesmie však byť nižší ako 60 rokov
c. 62 rokov
d. určený dávkovým plánom, nesmie však byť vyšší ako 63 rokov
e. určený dávkovým plánom, nesmie však byť vyšší ako 64 rokov
1101. Výška doživotného doplnkového starobného dôchodku sa stanovuje na
základe
a. veku účastníka, od ktorého sa začne vyplácať doživotný doplnkový
starobný dôchodok a aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
b. len aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
c. veku účastníka, aktuálnej hodnoty osobného účtu poberateľa
d. veku účastníka, bez prihliadania na ďalšie skutočnosti
e. počtu rokov výplaty dôchodku
1102. Výška dočasného doplnkového starobného dôchodku sa stanovuje na základe
a. aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka a počtu rokov výplaty
dočasného dôchodku
b. veku účastníka a počtu rokov výplaty dôchodku
c. veku účastníka, aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
d. veku účastníka, pričom sa nezohľadňujú ďalšie skutočnosti
e. počtu rokov výplaty dôchodku, bez zohľadnenia ďalších skutočností
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1103. Nárok na doplnkový výsluhový dôchodok má
a. zamestnanec z dôvodu výkonu prác, ktoré sú zaradené do kategórie 3
alebo 4, alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca alebo hráča na
dychový nástroj, ktorý dovŕši 55 rokov veku a obdobie doplnkového
dôchodkového sporenia z dôvodu výkonu týchto prác trvalo minimálne
10 rokov
b. zamestnanec z dôvodu výkonu prác, ktoré sú zaradené do kategórie 1, ktorý dovŕši
potrebný vek
c. zamestnanec z dôvodu výkonu prác hráča na sláčikový nástroj, ktorý dovŕši
potrebný vek
d. zamestnanec z dôvodu výkonu prác, ktoré sú zaradené do kategórie 1 a 2
e. zamestnanec z dôvodu výkonu prác, ktoré sú zaradené do kategórie 2
1104. Suma dočasného doplnkového výsluhového dôchodku sa určuje v závislosti
od
a. aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka a počtu rokov, počas
ktorých sa dočasný doplnkový výsluhový dôchodok bude vyplácať
b. veku účastníka
c. výšky dosiahnutých výnosov
d. počtu rokov, počas ktorých platil dobrovoľne príspevky účastník
e. len aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
1105. Minimálny vek účastníka doplnkového dôchodkového sporenia potrebný pre
vyplatenie doplnkového výsluhového dôchodku je
a. 55 rokov
b. 40 rokov
c. 62 rokov
d. 63 rokov
e. 64 rokov
1106. Predčasný výber pri doplnkovom dôchodkovom sporení sa vyplatí vo výške
a. zodpovedajúcej súčinu aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej
jednotky zo dňa predchádzajúceho dňu určenému v žiadosti o vyplatenie
predčasného výberu a počtu všetkých doplnkových dôchodkových
jednotiek z príspevkov zaplatených účastníkom, ak účastník na výplatu
neurčil len časť tejto sumy
b. 70% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
c. 90% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
d. 75% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
e. 85% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
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1107. Odplata pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť pri vyplatení predčasného
výberu účastníkovi, ktorý o vyplatenie požiada, je
a. nulová
b. 20% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
c. 10% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
d. 25% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
e. 15% aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka
1108. Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
a. je v období jedného roka od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5%
hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu
dňu prestupu
b. je 30% aktuálnej hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka
c. je 10% aktuálnej hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka
d. je v období dvoch rokov od uzatvorenia účastníckej zmluvy najviac 5% hodnoty
zostatku na osobnom účte účastníka
e. nulová
1109. Na aký druh odplaty nemá doplnková dôchodková spoločnosť s účinnosťou
od 1.1.2014 nárok?
a. odplatu za odstupné
b. odplatu za správu doplnkového dôchodkového fondu
c. odplatu za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
d. odplatu za správu výplatného doplnkového dôchodkového fondu
e. odplatu za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde
1110. Poberateľ dávky doplnkového dôchodkového sporenia je
a. fyzická osoba, ktorej doplnková dôchodková spoločnosť vypláca dávku
podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
b. právnická osoba, ktorej doplnková dôchodková spoločnosť vypláca dávku podľa
zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
c. fyzická osoba, ktorej doplnková dôchodková spoločnosť vypláca dávku podľa
zákona o starobnom dôchodkovom poistení
d. fyzická osoba, ktorej dôchodková spoločnosť vypláca dávku podľa zákona o
dôchodkovom sporení
e. právnická osoba, ktorej dôchodková spoločnosť vypláca dávku podľa zákona o
dôchodkovom sporení
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1111. Predčasný výber sa vyplatí:
a. účastníkovi, ktorý nesplnil podmienky na vyplácanie doplnkového
starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku
b. účastníkovi, ktorý má nasporenú dostatočnú sumu
c. účastníkovi, ktorý splnil podmienky na vyplácanie doplnkového výsluhového
dôchodku
d. účastníkovi, ktorý si platil vyššie príspevky
e. účastníkovi, ktorému sa súčasne vypláca invalidný dôchodok pre pokles schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%
1112. Škody vzniknuté účastníkom a poberateľom dávok v dôsledku neplnenia
alebo nedostatočného plnenia povinností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
vyplývajúcich zo zákona, štatútu a dávkového plánu je povinná nahradiť
a. Doplnková dôchodková spoločnosť
b. Sociálna poisťovňa
c. Fond na ochranu vkladov
d. Národná banka Slovenska
e. Garančný fond investícií
1113. Depozitár je povinný viesť pre každý doplnkový dôchodkový fond spravujúcej
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou má uzavretú depozitársku
zmluvu
a. jeden bežný účet v určitej mene
b. dva bežné účty v určitej mene
c. maximálne tri bežné účty v určitej mene
d. neobmedzený počet bežných účtov v určitej mene
e. taký počet bežných účtov v určitej mene, ktorý je nevyhnutný na efektívne
nakladanie s majetkom
1114. Depozitár príslušného doplnkového dôchodkového fondu nekontroluje
a. výpisy z osobného účtu účastníkov alebo poberateľov dávok
b. dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v
doplnkovom dôchodkovom fonde
c. výpočet hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky
d. dodržiavanie ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a
štatútov
e. či je hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde určovaná v súlade so
zákonom a štatútom

287

Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

otázky pre stredný stupeň

1115. Účastník prestúpiť z jedného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu
do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného tou
istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
a. môže na základe zmeny účastníckej zmluvy, pričom takýto prestup
doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi nespoplatňuje
b. môže, ak prestup povolí depozitár
c. môže iba vo výnimočných prípadoch
d. nemôže
e. môže aj bez písomnej žiadosti a zmeny účastníckej zmluvy
1116. Účastník prestúpiť z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do
iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného inou
doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na základe písomnej žiadosti
a. môže a doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje
je povinná prestup zrealizovať do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti
účastníka
b. môže a doplnková dôchodková spoločnosť do ktorej účastník prestupuje je povinná
prestup zrealizovať do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti depozitára
c. nemôže, ak prestup nepovolí depozitár
d. nemôže, ak počet účastníkov vo fonde nedosiahol zákonom stanovený limit
e. môže a doplnková dôchodková spoločnosť z ktorej účastník prestupuje je povinná
prestup zrealizovať do 45 dní od doručenia písomnej žiadosti účastníka
1117. Účet nepriradených platieb slúži na
a. prijímanie platieb od účastníkov a zamestnávateľov do okamihu
identifikácie účastníka, ktorého sa platba týka
b. prijímanie platieb z vysporiadaných obchodov do okamihu identifikácie obchodu
c. predchádzanie praniu špinavých peňazí
d. prijímanie platieb od zamestnávateľov, ktorí prispievajú z účtov v zahraničí
e. zhodnocovanie majetku po zomretých účastníkoch
1118. Výplatu dávky je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zrealizovať v
lehote podľa účastníckej zmluvy, ktorá nesmie byť
a. dlhšia ako 60 dní od doručenia úplnej žiadosti
b. dlhšia ako 30 dní
c. dlhšia ako 15 dní
d. dlhšia ako 7 pracovných dní
e. dlhšia ako 10 kalendárnych dní
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1119. Doplnková dôchodková spoločnosť môže previesť majetok účastníka z
príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do výplatného doplnkového
dôchodkového fondu
a. ak účastník požiada o vyplácanie dočasného doplnkového starobného
dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku a spĺňa
podmienky vyplácania týchto dôchodkov
b. kedykoľvek
c. len na základe pokynu Národnej banky Slovenska o začatí vyplácania dočasných
dôchodkov
d. ak minimálne 100 účastníkov dovŕši vek potrebný na vyplácanie dočasného
doplnkového dôchodku a spoločne hodnota ich osobných účtov presiahne hodnotu
100 000 eur
e. po smrti účastníka
1120. Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie použiť majetok doplnkového
dôchodkového fondu na
a. krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s
činnosťou spojenou so správou a nakladaním s majetkom v doplnkovom
dôchodkovom fonde
b. krytie alebo úhradu pohľadávok súvisiacich s činnosťou spojenou so správou
majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
c. nákup prevoditeľných cenných papierov
d. nákup finančných derivátov
e. nákup nástrojov peňažného trhu vydaných centrálnou bankou Gréckej republiky
1121. Majetok na účte nepriradených platieb sa musí zveriť
a. depozitárovi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
b. Národnej banke Slovenska
c. Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
d. Štátnej pokladnici
e. Centrálnemu depozitárovi cenných papierov
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1122. Ktorý výrok je nesprávny?
a. Doplnková dôchodková spoločnosť má nárok na odplatu za zhodnotenie
majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.
b. Doplnková dôchodková spoločnosť má nárok na odplatu za zhodnotenie majetku v
príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.
c. Doplnková dôchodková spoločnosť má nárok na odplatu za správu majetku vo
výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde.
d. Doplnková dôchodková spoločnosť má nárok na odplatu za správu majetku v
príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde.
e. Doplnková dôchodková spoločnosť má nárok na odplatu za prestup účastníka do
inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
1123. Doplnková dôchodková spoločnosť s majetkom v doplnkových dôchodkových
fondoch
a. nesmie nakladať bez vedomia depozitára
b. môže nakladať aj bez vedomia depozitára
c. môže nakladať bez vedomia depozitára, ak o tom informuje Národnú banku
Slovenska
d. môže nakladať bez vedomia depozitára, ak je to v záujme účastníkov
e. môže nakladať bez vedomia depozitára, ak je to v záujme poberateľov dávok
1124. Doplnkový dôchodkový fond
a. nemá právnu subjektivitu a majetok v tomto fonde nie je majetkom
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
b. nemá právnu subjektivitu, ale majetok fondu je majetkom doplnkovej dôchodkovej
spoločnosti
c. má právnu subjektivitu a majetok fondu je majetkom doplnkovej dôchodkovej
spoločnosti
d. nemá právnu subjektivitu, majetok fondu je majetkom Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny
e. má právnu subjektivitu a vstupuje samostatne do právnych vzťahov
1125. Doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje
a. najmenej jeden príspevkový a len jeden výplatný doplnkový dôchodkový
fond
b. najviac jeden príspevkový a aspoň jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond
c. maximálne jeden príspevkový a dva výplatné doplnkové dôchodkové fondy
d. jeden príspevkový, jeden odvodový a jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond
e. príspevkový doplnkový dôchodkový fond, výplatný doplnkový dôchodkový fond a
špeciálny podielový fond nehnuteľností
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1126. Účastník môže uzatvoriť s tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
a. jednu alebo viacero účastníckych zmlúv
b. len jednu zmluvu o prevode aktív
c. maximálne dve účastnícke zmluvy
d. účastnícku zmluvu a zamestnávateľskú zmluvu
e. jednu alebo viacero zamestnávateľských zmlúv
1127. Výkon činností v doplnkovom dôchodkovom sporení zabezpečuje
a. doplnková dôchodková spoločnosť
b. doplnková dôchodková poisťovňa
c. dôchodková správcovská spoločnosť
d. správcovská spoločnosť
e. zahraničný subjekt kolektívneho investovania
1128. Účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia nemôže byť
a. právnická osoba
b. fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov
c. zamestnanec
d. zamestnanec štátnej správy
e. fyzická osoba, ktorá dovŕšila 20 rokov
1129. Účastník v rámci doplnkového dôchodkového sporenia uzatvára
a. účastnícku zmluvu
b. zmluvu o sprostredkovaní doplnkového dôchodkového sporenia
c. zmluvu o kúpe anuitného plnenia
d. zmluvu o kúpe dôchodkového produktu
e. kúpnu zmluvu
1130. Predčasný výber sa vyplatí účastníkovi
a. iba raz v priebehu desiatich rokov trvania účastníckej zmluvy, pričom
prvýkrát môže byť vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo
dňa uzatvorenia tejto zmluvy
b. kedykoľvek ak požiada o výber finančných prostriedkov a zároveň splnil podmienky
pre pridelenie doplnkového dôchodku
c. ak zamestnávateľ prispeje na účet zamestnanca v doplnkovej dôchodkovej
spoločnosti po jeho prepustení z pracovného pomeru
d. iba raz v priebehu desiatich rokov trvania účastníckej zmluvy, pričom prvýkrát
môže byť vyplatený už po uplynutí jedného roka odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy
e. ak požiada o výber finančných prostriedkov, pričom v tejto sume sa nesmú
nachádzať príspevky odborovej organizácie, ktorej je účastník členom a zároveň
dovŕšil 55 rokov veku
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1131. Správu doplnkových dôchodkových fondov vykonáva
a. Doplnková dôchodková spoločnosť
b. Dôchodková správcovská spoločnosť
c. Sociálna poisťovňa
d. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
e. Národná banka Slovenska
1132. Doplnkový dôchodkový fond možno vytvoriť len
a. na neurčitý čas
b. na určitý čas
c. na dobu 10 rokov
d. na dobu, ktorú v povolení určí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
e. na dobu maximálne 10 rokov
1133. Klient môže s jednou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou podpísať
a. jednu alebo viac účastníckych zmlúv
b. maximálne dve účastnícke zmluvy
c. iba jednu účastnícku zmluvu
d. maximálne tri účastnícke zmluvy
e. taký počet účastníckych zmlúv, ktorý mu povolí depozitár
1134. Ktorý z nasledujúcich výrokov je pravdivý?
a. Platenie príspevkov zamestnávateľa za zamestnancov a ich výšku
možno dohodnúť v kolektívnej zmluve, lehota platenia príspevkov
zamestnávateľa za zamestnancov sa dohodne v zamestnávateľskej
zmluve.
b. Platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v zamestnávateľskej zmluve, lehota platenia príspevkov zamestnávateľa za zamestnancov sa
dohodne v kolektívnej zmluve.
c. Platenie príspevkov zamestnávateľa za zamestnancov možno dohodnúť v
kolektívnej zmluve, výška príspevku zamestnávateľa je stanovená zákonom na
úrovni 4% z vymeriavacieho základu zamestnanca.
d. Výška príspevkov zamestnávateľa sa nemusí vopred stanoviť, ich výška závisí od
jeho finančných možností.
e. Výška príspevkov zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je hudobný umelec
vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj je stanovená zákonom vo výške
1% z vymeriavacieho základu.
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1135. Hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky sa určuje s presnosťou na
a. šesť desatinných miest a vyjadruje sa v eurách
b. dve desatinné miesta
c. tri desatinné miesta
d. štyri desatinné miesta
e. päť desatinných miest
1136. Kľúčové informácie o príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde sa
poskytujú
a. listinne a elektronicky na webovom sídle doplnkovej dôchodkovej
spoločnosti
b. výlučne listinne k nahliadnutiu v sídle doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
c. výlučne elektronicky na emailovú adresu, ktorú účastník uvedie v zmluve o
doplnkovom dôchodkovom sporení
d. za odplatu finančnému agentovi
e. účastníkom, ak si o to písomne požiadajú
1137. Kľúčové informácie neobsahujú
a. druhy vyplácaných dávok
b. upozornenie obsahujúce vekový interval odporúčaný na investovanie do
príspevkového doplnkového dôchodkového fondu
c. odporúčanú minimálnu dĺžku sporenia s ohľadom na rizikový profil doplnkového
dôchodkového fondu
d. aktuálnu percentuálnu hodnotu odplaty za zhodnotenie a odplaty za správu
doplnkového dôchodkového fondu
e. syntetický ukazovateľ rizika
1138. Kľúčové informácie okrem iného obsahujú
a. syntetický ukazovateľ rizika, upozornenie obsahujúce vekový
interval odporúčaný na investovanie do príspevkového doplnkového
dôchodkového fondu, odporúčanú minimálnu dĺžku sporenia s ohľadom
na rizikový profil doplnkového dôchodkového fondu
b. dôležité informácie o akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
c. zoznam činností, ktorých výkon môže doplnková dôchodková spoločnosť zveriť inej
právnickej alebo fyzickej osobe
d. zásady hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde
e. zásady vyplácania dávok z doplnkového dôchodkového sporenia
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1139. S účinnosťou od 1.1.2014 sú súčasťou pred kontraktuálnych informácii, ktoré
sa poskytujú záujemcovi o uzatvorenie zmluvy o doplnkovom dôchodkovom
sporení
a. kľúčové informácie, štatúty, podmienky vyplácania dávok
b. dávkový plán, štatúty, kľúčové informácie, správa o hospodárení s majetkom v
doplnkovom dôchodkovom fonde
c. zamestnávateľská zmluva, kolektívna zmluva a dávkový plán
d. informačný prospekt, štatúty, dávkový plán a kolektívna zmluva
e. dávkový plán a štatúty
1140. Ktorý z nasledujúcich výrokov nie je správny? Informácia o výkonnosti
príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorá je súčasťou kľúčových
informácií obsahuje
a. údaj o aktuálnej hodnote doplnkovej dôchodkovej jednotky v každom
spravovanom doplnkovom dôchodkovom fonde za obdobie posledných
piatich rokov
b. údaje o nominálnej výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu
bez poplatkov a nákladov za obdobie od zavedenia doplnkovej dôchodkovej
jednotky, ak od vzniku doplnkového dôchodkového fondu neuplynulo viac ako 10
rokov
c. údaj o priemernej inflácii meranej indexom spotrebiteľských cien
d. stĺpcový diagram, ktorého súčasťou je aj stĺpec, ktorý zobrazuje geometrický
priemer nominálnej výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu
bez poplatkov a nákladov
e. údaje o nominálnej výkonnosti príspevkového doplnkového dôchodkového fondu
bez poplatkov a nákladov za obdobie posledných desiatich rokov
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1141. Syntetický ukazovateľ rizika, ktorý obsahujú kľúčové informácie
a. sa uvádza ako rad kategórií vo vzostupnom poradí od 1 do 7 zľava
doprava, pričom tieto označujú rizikovosť a výnosnosť od najnižšej po
najvyššiu, kde nižšie riziko potenciálne znamená nižšiu výnosnosť a
vyššie riziko potenciálne znamená vyššiu výnosnosť
b. sa uvádza ako rad kategórií vo vzostupnom poradí od 1 do 7 zľava doprava, pričom
tieto označujú rizikovosť a výnosnosť od najnižšej po najvyššiu, kde nižšie riziko
potenciálne znamená vyššiu výnosnosť a vyššie riziko potenciálne znamená nižšiu
výnosnosť
c. informuje účastníka o nominálnej výkonnosti doplnkového dôchodkového fondu
d. vypočíta doplnková dôchodková spoločnosť každý pracovný deň a zverejní ho aj na
svojom webovom sídle
e. vypočíta doplnková dôchodková spoločnosť každý pracovný deň a zašle ho
Národnej banke Slovenska
1142. Všetky doplnkové dôchodkové fondy spravované jednou doplnkovou
dôchodkovou spoločnosťou
a. musia mať toho istého depozitára
b. musia mať aspoň dvoch rozdielnych depozitárov
c. môžu mať rozdielnych depozitárov
d. nemusia mať depozitára, ak s tým Národná banka Slovenska súhlasí
e. môžu mať rozdielnych depozitárov, ak s tým Národná banka Slovenska súhlasí
1143. Pri prestupe účastníka medzi príspevkovými doplnkovými dôchodkovými
fondmi tej istej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti má DDS povinnosť
previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote majetku účastníka vo
výstupnom doplnkovom dôchodkovom fonde na bežný účet vstupného
doplnkového dôchodkového fondu
a. do piatich pracovných dní odo dňa prestupu
b. do pätnásť pracovných dní odo dňa prestupu
c. do troch dní od podpisu žiadosti o zmenu účastníckej zmluvy
d. do tridsať kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti účastníka o prestup
e. do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti účastníka o prestup
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1144. Poberateľ dávky z výplatného doplnkového dôchodkového fondu prestúpiť
do iného výplatného doplnkového dôchodkového fondu spravovaného inou
doplnkovou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
a. nemôže
b. nemôže, ak prestup nepovolí depozitár
c. môže
d. môže, ak o to písomne požiada
e. môže, ak prestup povolí Sociálna poisťovňa
1145. Doplnková dôchodková spoločnosť na účely evidencie počtu doplnkových
dôchodkových jednotiek zriaďuje a vedie každému účastníkovi a každému
poberateľovi dávky
a. jeden osobný účet pre každú uzatvorenú účastnícku zmluvu
b. maximálne dva účty pre každú uzatvorenú účastnícku zmluvu
c. taký počet osobných účtov, o aký účastník alebo poberateľ dávky požiada
d. maximálne tri osobné účty
e. osobný účet na základe písomnej žiadosti
1146. V akej lehote je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zrealizovať
výplatu dávky?
a. do 60 dní od doručenia úplnej žiadosti
b. do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti
c. do 5 dní od doručenia úplnej žiadosti
d. do 90 dní od doručenia úplnej žiadosti
e. do 45 dní od doručenia úplnej žiadosti
1147. Riadením investícií sa podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
rozumie
a. zhodnocovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
b. vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu
c. výkon hlasovacích práv
d. riadenie rizík
e. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia

296

Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

otázky pre stredný stupeň

1148. Majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka vyjadruje
a. podiel účastníka na majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom
fonde
b. podiel účastníka na majetku vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde
c. podiel podielnika na výnosoch z investovania majetku v príspevkovom podielovom
fonde
d. podiel podielnika na výnosoch z investovania majetku vo výplatnom doplnkovom
dôchodkovom fonde
e. podiel poberateľa dávky na majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom
fonde
1149. Zamestnávateľ uzatvára s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
a. zamestnávateľskú zmluvu
b. účastnícku zmluvu
c. kolektívnu zmluvu
d. zmluvu o sprostredkovaní a poradenstve
e. dohodu o dôchodkovom sporení
1150. Aktuálna hodnota osobného účtu účastníka je
a. počet doplnkových dôchodkových jednotiek účastníka vynásobený
aktuálnou hodnotou doplnkovej dôchodkovej jednotky
b. aktuálna veľkosť doplnkového dôchodkového fondu
c. suma príspevkov klienta a príspevkov jeho zamestnávateľa
d. počet doplnkových dôchodkových jednotiek vydelený aktuálnou hodnotou
doplnkovej dôchodkovej jednotky
e. suma príspevkov zaplatených zamestnávateľom
1151. Zamestnávateľ môže odstúpiť od zamestnávateľskej zmluvy, ak
a. nie je schopný z dôvodu svojej platobnej neschopnosti platiť doplnkovej
dôchodkovej spoločnosti počas 6 mesiacov príspevky za svojich
zamestnancov, ktorí sú účastníkmi
b. nie je schopný platiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti počas 3 mesiacov
príspevky za svojich zamestnancov, ktorí sú účastníkmi
c. nie je schopný platiť odvody do Sociálnej poisťovne
d. doplnková dôchodková spoločnosť v 3 po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch
nedosiahne kladné zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
e. doplnková dôchodková spoločnosť v 3 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacoch nedosiahne kladné zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom
fonde
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1152. Dohľad podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení vykonáva
a. Národná banka Slovenska
b. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
c. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
d. Národný kontrolný úrad
e. Štátna obchodná inšpekcia
1153. Váš klient pán Odvážny vykonáva u zamestnávateľa zdraviu škodlivé
práce zaradené do kategórie 4. Jeho zamestnávateľ však nemá uzatvorenú
zamestnávateľskú zmluvu a neplatí príspevky na doplnkové dôchodkové
sporenie za zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórie 3
a 4. Kto vykonáva dohľad nad plnením si povinností tohto zamestnávateľa?
Kam môže dať podnet pán Odvážny, ak chce prinútiť zamestnávateľa, aby
platil príspevky?
a. Národný inšpektorát práce.
b. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
c. Na žiadnu inštitúciu, pretože k takejto povinnosti zamestnávateľa nemožno podľa
zákonov prinútiť.
d. Ministerstvo financií SR.
e. Úrad pre verejné obstarávanie.
1154. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bezplatne zaslať účastníkovi
alebo poberateľovi dávky výpis z osobného účtu
a. raz ročne
b. raz polročne
c. každý kalendárny mesiac
d. minimálne raz za tri mesiace
e. aspoň štyri razy ročne
1155. Na základe písomnej žiadosti o zaslanie aktuálneho výpisu z osobného účtu
účastníka alebo poberateľa dávky doplnková dôchodková spoločnosť
a. je povinná zaslať aktuálny výpis z osobného účtu do 15 pracovných dní
odo dňa doručenia písomnej žiadosti účastníka alebo poberateľa dávky
b. nie je povinná zaslať aktuálny výpis z osobného účtu
c. je povinná zaslať výpis z osobného účtu za predošlý rok
d. je povinná zaslať aktuálny výpis z individuálneho účtu účastníka do 30 pracovných
dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti
e. môže zaslať aktuálny výpis z osobného účtu v lehote do 30 kalendárnych dní od
prijatia žiadosti
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1156. Výpis z osobného účtu účastníka musí obsahovať najmä
a. aktuálnu hodnotu osobného účtu ku dňu vyhotovenia výpisu vyjadrenú
v peniazoch ako súčin aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej
jednotky ku dňu vyhotovenia výpisu a počtu doplnkových dôchodkových
jednotiek doplnkového dôchodkového fondu evidovaných na osobnom
účte účastníka
b. označenie depozitára
c. hodnotu zostatku osobného účtu poberateľa dávky vyjadrenú v slovenských
korunách k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka
d. počiatočný stav osobného účtu poberateľa dávky
e. grafické znázornenie vývoja doplnkovej dôchodkovej jednotky
1157. Prestúpiť z jedného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do
iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného tou
istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou alebo zmeniť pomer rozloženia
majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch spravovaných
tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
a. môže účastník na základe zmeny účastníckej zmluvy, a to bez poplatku
b. účastník nemôže
c. môže účastník na základe zmeny dávkového plánu
d. môže aj bez zmeny účastníckej zmluvy
e. musí, ak mu to nariadi Národná banka Slovenska
1158. Zameranie a ciele investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu sú
obsiahnuté v
a. štatúte doplnkového dôchodkového fondu
b. zamestnávateľskej zmluve
c. účastníckej zmluve
d. dávkovom pláne
e. zakladateľskej zmluve doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
1159. Pred uzatvorením účastníckej zmluvy je doplnková dôchodková spoločnosť
povinná oboznámiť záujemcu okrem iného aj
a. s kľúčovými informáciami a štatútmi doplnkových dôchodkových fondov
b. so zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení
c. so zákonmi z oblasti finančného trhu
d. so zamestnávateľskou zmluvou
e. s daňovými povinnosťami
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1160. Pred uzatvorením účastníckej zmluvy je doplnková dôchodková spoločnosť
povinná oboznámiť záujemcu okrem iného aj
a. s kľúčovými informáciami a so štatútom doplnkového dôchodkového
fondu
b. s percentuálnou výškou nákladov a poplatkov tretím osobám vo vzťahu k čistej
hodnote majetku vo všetkých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch
c. s percentuálnou výškou nákladov a poplatkov tretím osobám vo vzťahu k aktuálnej
hodnote osobného účtu vybraného účastníka
d. s vybranými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
e. s daňovými povinnosťami
1161. Ktorý výrok nie je správny? Zamestnávateľská zmluva musí obsahovať
a. podmienky platenia príspevku zamestnávateľa počas prerušenia obdobia
doplnkového dôchodkového sporenia
b. výšku príspevku zamestnávateľa
c. lehotu splatnosti príspevku zamestnávateľa
d. spôsob platenia príspevku zamestnávateľa
e. podmienky vypovedania zamestnávateľskej zmluvy
1162. Štatút doplnkového dôchodkového fondu
a. je záväzný pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, účastníka a pre
poberateľa dávky
b. je záväzný iba pre zamestnávateľa a odborovú organizáciu pôsobiacu u
zamestnávateľa
c. je záväzný pre doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a depozitára
d. je záväzný pre zamestnávateľa a účastníka
e. je záväzný predovšetkým pre depozitára a Národnú banku Slovenska
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1163. Ktorý z nasledujúcich výrokov je pravdivý?
a. Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spravuje viac príspevkových
doplnkových dôchodkových fondov, je povinná umožniť fyzickej osobe
byť účastníkom v jednom alebo vo viacerých príspevkových doplnkových
dôchodkových fondoch.
b. Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spravuje viac výplatných doplnkových
dôchodkových fondov, je povinná umožniť fyzickej osobe byť účastníkom v jednom
alebo vo viacerých výplatných doplnkových dôchodkových fondoch.
c. Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spravuje viac príspevkových doplnkových
dôchodkových fondov nesmie umožniť fyzickej osobe byť účastníkom vo viacerých
príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch.
d. Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorá spravuje viac príspevkových doplnkových
dôchodkových fondov, je povinná rozložiť príspevky účastníka rovnomerne medzi
všetky príspevkové doplnkové dôchodkové fondy.
e. Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie vytvoriť viac ako jeden príspevkový
doplnkový dôchodkový fond.
1164. Aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky a čistú hodnotu majetku
v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch je doplnková dôchodková
spoločnosť povinná
a. vypočítať každý pracovný deň a oznámiť ju Národnej banke Slovenska
a depozitárovi
b. vypočítať v posledný pracovný deň kalendárneho mesiaca
c. vypočítať v posledný pracovný deň a najmenej raz ročne zverejniť v sídle
spoločnosti
d. zverejniť oznam o dosiahnutých hodnotách v periodickej tlači najmenej raz ročne
e. vypočítať najmenej raz za sedem dní a zaslať účastníkom a poberateľom dávok
1165. Webové sídlo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti obsahuje okrem iných
informácií aj
a. aktuálne znenia štatútov, kľúčové informácie, vývoj hodnoty doplnkovej
dôchodkovej jednotky a čistej hodnoty majetku v doplnkovom
dôchodkovom fonde
b. výšku poskytnutých pôžičiek, darov a úverov pre zakladateľov doplnkovej
dôchodkovej spoločnosti
c. úhrn príspevkov zamestnávateľa zaplatených za jednotlivého účastníka
d. celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte poberateľa
dávky
e. celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte účastníka
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1166. Mesačné správy o vývoji investovania majetku v doplnkových dôchodkových
fondoch zverejňované na webovom sídle DDS obsahujú najmä
a. údaje o trhovom, geografickom, menovom riziku a o najväčších
investíciách z hľadiska podielu na čistej hodnote majetku v doplnkovom
dôchodkovom fonde
b. informácie o osobách, ktorým doplnková dôchodková spoločnosť zverila výkon
činností
c. informácie o výške odmeny členov predstavenstva a dozornej rady
d. zoznam účastníkov a poberateľov dávok
e. identifikáciu finančných nástrojov, dátum nákupu a ceny
1167. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná mesačné správy vypracovať k
poslednému pracovnému dňu kalendárneho mesiaca a uverejniť na svojom
webovom sídle
a. do 10 dňa nasledujúce kalendárneho mesiaca
b. do 7 dní po skončení kalendárneho mesiaca
c. do 15 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca
d. do 15 dní po skončení polovice účtovného obdobia
e. do 30 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca
1168. Osobný účet účastníka neobsahuje
a. údaje o oprávnenej osobe, ak túto osobu neurčil účastník v účastníckej
zmluve
b. meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt
c. názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do ktorého účastník a
zamestnávateľ platia príspevky
d. číselné označenie osobného účtu účastníka a dátum zriadenia účtu
e. počet pripísaných doplnkových dôchodkových jednotiek z príspevkov účastníka a
zamestnávateľa
1169. Výpis z osobného účtu účastníka zasiela doplnková dôchodková spoločnosť
a. na poslednú známu adresu trvalého pobytu v listinnej forme, ak sa s
účastníkom dávky nedohodne na inej adrese alebo inej forme zasielania
b. výlučne e-mailom
c. na adresu sídla zamestnávateľa
d. len ak účastník dávky písomne o výpis požiada
e. po každej zmene v evidencii počtu dôchodkových jednotiek na osobnom účte
účastníka
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1170. Percentuálne určenie aktuálnej výšky odplaty za správu a za zhodnotenie pre
doplnkový dôchodkový fond, na ktoré má doplnková dôchodková spoločnosť
nárok, zistí účastník alebo poberateľ dávky z/zo
a. kľúčových informácií
b. dávkového plánu
c. účastníckej zmluvy
d. zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
e. zákona o poplatkoch pre finančné inštitúcie
1171. Dohľad nad finančným trhom vykonáva
a. Národná banka Slovenska
b. Úrad dohľadu nad finančným trhom
c. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
d. Úrad pre finančný trh
e. Viacero inštitúcií s jednoznačne vymedzenou pôsobnosťou
1172. Predmetom dohľadu Národnej banky Slovenska nie je
a. rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov doplnkovej dôchodkovej
spoločnosti alebo zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá
vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, za ktorej prejednávanie
a rozhodovanie je príslušný súd alebo iný orgán podľa osobitného
predpisu
b. dohliadanie nad dodržiavaním ustanovení zákona o dohľade, osobitných zákonov a
iných všeobecne záväzných právnych predpisov
c. vedenie konaní, udeľovanie povolení, licencií, súhlasov, ukladanie sankcií a opatrení
na nápravu
d. vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov na vykonanie zákonov v
oblasti finančného trhu, ak to tieto zákony ustanovujú
e. ustanovovanie pravidiel obozretného podnikania, pravidiel bezpečnej prevádzky a
ďalšie požiadavky na podnikanie dohliadaných subjektov
1173. Súčinnosť Národnej banke Slovenska pri výkone dohľadu musia povinné
subjekty poskytovať
a. vždy, ibaže by došlo k porušeniu povinnosti mlčanlivosti, prípadne by
sa sprístupnili alebo poskytli informácie v rozpore so zákonom
b. na základe vlastného uváženia
c. vždy, avšak majú právo vyžadovať primeranú odplatu
d. len v prípade, ak majú s Národnou bankou Slovenska uzavretú zmluvu o spolupráci
e. len ak tak rozhodne súd
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1174. Osoby poverené výkonom dohľadu na mieste nemajú právo
a. vyžadovať súčinnosť a plnenie povinností dohliadaného subjektu a jeho
zamestnancov, ak by bol ohrozený život alebo zdravie osôb
b. vstupovať na pozemky, do budov, miestností, zariadení a iných priestorov
dohliadaného subjektu vrátane jeho dopravných prostriedkov
c. vykonávať opatrenia, potrebné na zabezpečenie účinného a plynulého výkonu
dohľadu
d. vyžadovať od dohliadaného subjektu vyhotovenie písomného protokolu o
vykonanom dohľade na mieste
e. v určenej lehote požadovať od dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov
vysvetlenia, vyjadrenia a ďalšie informácie k predmetu dohľadu a k zisteným
nedostatkom
1175. Protokol o vykonanom dohľade na mieste sa uchováva v Národnej banke
Slovenska
a. 10 rokov
b. 5 rokov
c. 15 rokov
d. 3 roky
e. 7 rokov
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1176. Výkonom právomocí v oblasti sociálneho poistenia je poverená
a. Sociálna poisťovňa
b. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
c. Dôchodková správcovská spoločnosť
d. Národná banka Slovenska
e. Slovenská poisťovňa
1177. Dôchodkový vek pre mužov narodených počnúc rokom 1946 a ženy narodené
počnúc rokom 1962, ak zákon neustanovuje inak,
a. sa od 1. januára 2017 predlžuje v každom kalendárnom roku o počet
dní určený v závislosti od vývoja strednej dĺžky života
b. je 60 rokov
c. je 62 rokov
d. je 70 rokov
e. je 55 rokov
1178. Doplnkové dôchodkové sporenie nie je
a. poskytovanie úverov a pôžičiek
b. zhromažďovanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie
c. vyplácanie dávok doplnkového dôchodkového sporenia
d. nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde
e. vyplatenie jednorazového vyrovnania
1179. Povolenie na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti udeľuje
a. Národná banka Slovenska
b. Ministerstvo financií SR
c. Európska centrálna banka
d. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
e. Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností
1180. Maximálne výšky odplát, na ktoré má doplnková dôchodková spoločnosť
nárok sú stanovené v
a. zákone o doplnkovom dôchodkovom sporení
b. sadzobníku poplatkov NBS
c. zákone o sociálnom poistení
d. zákone o starobnom dôchodkovom sporení
e. zákone o dani z príjmov
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1181. Doplnková dôchodková spoločnosť
a. nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa zákona o doplnkovom
dôchodkovom sporení
b. môže vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa zákona o doplnkovom
dôchodkovom sporení
c. môže vykonávať aj činnosť, ako je činnosť poisťovne, pokiaľ má na to povolenie
Národnej banky Slovenska
d. môže vykonávať aj iné činnosti, ak o povolenie požiada Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
e. môže vykonávať aj činnosť nad rámec povolenia na výkon činnosti, ak ju schváli
depozitár
1182. Povolenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti na vznik a činnosť sa udeľuje
a. na neurčitý čas
b. na určitý čas
c. na obdobie 20 rokov
d. minimálne na obdobie 10 rokov
e. maximálne na obdobie 15 rokov
1183. Doplnková dôchodková spoločnosť má nárok na odplatu
a. za správu doplnkového dôchodkového fondu, za zhodnotenie majetku
v doplnkovom dôchodkovom fonde a za prestup účastníka do inej
doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
b. za správu doplnkového dôchodkového fondu, za zhodnotenie majetku doplnkovej
dôchodkovej spoločnosti a za vedenie osobného účtu účastníka
c. za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, za odstupné a za
vedenie osobného účtu účastníka
d. výlučne za správu majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
e. výlučne za zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a za odstupné
1184. Na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť podľa zákona o doplnkovom
dôchodkovom sporení sa mohla transformovať len
a. doplnková dôchodková poisťovňa
b. komerčná poisťovňa
c. banka
d. dôchodková spoločnosť
e. správcovská spoločnosť
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1185. Je možné dávky doplnkového dôchodkového sporenia vyplácať aj do cudziny?
a. Áno.
b. Áno, ale vždy je potrebné zaplatiť manipulačný poplatok doplnkovej dôchodkovej
spoločnosti.
c. Nie.
d. Áno, ale vyplatená suma sa zníži o výnosy zo zhodnotenia majetku na ktoré sa
vyplácanie do cudziny nevzťahuje.
e. Áno, vyplácaná dávka však nesmie prekročiť 1,5 násobok minimálnej mzdy.
1186. Zamestnanecká dôchodková spoločnosť je
a. zahraničná spoločnosť vykonávajúca činnosť obdobnú doplnkovej
dôchodkovej spoločnosti, ktorá je zriadená oddelene od zamestnávateľa
z členského štátu Európskej únie a je zriadená na účely zabezpečenia
dôchodkových dávok v súvislosti s vykonávaním činnosti zamestnanca
b. zahraničná spoločnosť, ktorá má právo vyplácať dávky doplnkového dôchodkového
sporenia výlučne cudzím štátnym príslušníkom zdržiavajúcim sa na území
Slovenskej republiky
c. subjekt, na ktorý sa môže transformovať každý zamestnávateľ v Slovenskej
republike
d. spoločnosť, ktorá zamestnáva minimálne 100 zamestnancov
e. subjekt, ktorý má právo vyplácať dávky doplnkového dôchodkového sporenia do
štátov mimo územia Európskej únie
1187. Zamestnávateľ, ktorý prispieva svojim zamestnancom, je povinný za svojich
zamestnancov zasielať doplnkovej dôchodkovej spoločnosti okrem príspevkov
aj
a. rozpis príspevkov za zamestnancov, ktorí sú účastníkmi, a to
elektronicky v lehote dohodnutej v zamestnávateľskej zmluve
b. rozpis príspevkov za zamestnancov, ktorí sú účastníkmi, vždy elektronicky a
poštou
c. informáciu o počte zamestnancov, ktorí neuzatvorili zmluvu o doplnkovom
dôchodkovom sporení
d. informáciu o počte zamestnancov, ktorí sú zúčastnení na starobnom dôchodkovom
sporení
e. rozpis príspevkov za zamestnancov, ktorí sú účastníkmi, pričom je povinný v
rozpise označiť zamestnancov, ktorí sú súčasne zúčastnení aj na starobnom
dôchodkovom sporení

308

Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

otázky pre vyšší stupeň

1188. Doplnková dôchodková spoločnosť musí mať právnu formu
a. akciovej spoločnosti
b. spoločnosti s ručením obmedzeným
c. akejkoľvek obchodnej spoločnosti
d. komanditnej spoločnosť
e. nemá právnu subjektivitu
1189. Doplnková dôchodková spoločnosť musí mať sídlo
a. na Slovensku
b. v Európskej únii
c. nie je zákonom určené
d. v inom členskom štáte Európskej únie ako na Slovensku
e. v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
1190. Doplnková dôchodková spoločnosť môže vykonávať
a. správu doplnkových dôchodkových fondov
b. zmenu podoby a formy akcií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
c. zmenu predmetu činnosti a právnej formy
d. správu starobných dôchodkových fondov
e. predaj podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku
1191. Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je
a. rozdiel medzi hodnotou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a
jeho záväzkami
b. rozdiel medzi majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a majetkom v
doplnkovom dôchodkovom fonde
c. hodnota 1 podielovej jednotky doplnkového dôchodkového fondu
d. súčet hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho záväzkami
e. súčin hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho záväzkami
1192. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná mať
a. depozitára
b. sprostredkovateľov
c. zastupujúcu banku
d. 10 členov predstavenstva
e. aktuára
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1193. Doplnková dôchodková spoločnosť po každej zmene štatútu
a. je povinná bez zbytočného odkladu oboznámiť účastníkov a poberateľov
dávok so zmenami štatútu
b. nemusí oboznámiť účastníkov a poberateľov dávok so zmenami štatútu
c. je povinná oboznámiť so zmenami štatútu len poberateľov dávok
d. môže oboznámiť účastníkov a poberateľov dávok so zmenami štatútu, ak ju o to
účastník alebo poberateľ vopred písomne požiada
e. je povinná podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení oboznámiť s touto
skutočnosťou výlučne účastníkov
1194. Môže poisťovňa podľa zákona o poisťovníctve vyplácať doživotný doplnkový
starobný dôchodok?
a. Áno, na základe poistnej zmluvy uzatvorenej medzi poisťovňou a
účastníkom, a to po splnení podmienok na ich vyplácanie ustanovených
zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení a určených v dávkovom
pláne.
b. Nie, takýto dôchodok môže vyplácať len doplnková dôchodková spoločnosť.
c. Áno, na základe poistnej zmluvy uzatvorenej medzi účastníkom a poisťovňou,
ktorá musí poskytovať výhradne produkty životného poistenia.
d. Nie, takýto dôchodok môže vyplácať len zaisťovňa.
e. Nie, doživotný doplnkový starobný dôchodok je oprávnená vyplácať iba dôchodková
správcovská spoločnosť.
1195. Doplnková dôchodková spoločnosť si bežné účty v banke a v pobočke
zahraničnej banky odlišnej od depozitára otvoriť
a. nemôže
b. môže
c. môže, ak požiada Národnú banku Slovenska o povolenie
d. môže, záleží to od jej rozhodnutia
e. môže bez akéhokoľvek povolenia
1196. Depozitár okrem iného pri výkone svojej činnosti kontroluje
a. aby pri transakciách s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch
bola prevádzaná protihodnota v prospech majetku v doplnkových
dôchodkových fondoch na princípe platby oproti dodávke, v lehotách
obvyklých alebo zmluvne dohodnutých
b. aktuálnu hodnotu osobného účtu účastníka
c. aktuálnu hodnotu osobného účtu poberateľa dávky
d. vnútorné predpisy a postupy riadenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
e. výpis z osobného účtu účastníka alebo poberateľa dávky
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1197. Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do majetku v doplnkovom
dôchodkovom fonde nadobúdať
a. akcie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti spravujúcej doplnkový
dôchodkový fond
b. finančné deriváty určené na obmedzenie devízového rizika
c. dlhové cenné papiere
d. nástroje peňažného trhu
e. krátkodobé termínované vklady
1198. Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie zveriť inej právnickej alebo fyzickej
osobe výkon
a. vnútornej kontroly
b. riadenie investícií
c. vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu
d. riadenie rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde
e. vedenie obchodnej dokumentácie
1199. Každý doplnkový dôchodkový fond musí mať zo zákona
a. svoj štatút
b. svoj vlastný prospekt
c. svoj vlastný symbol
d. vykonávací predpis upravujúci jeho fungovanie
e. právnu subjektivitu
1200. Majetok v doplnkových dôchodkových fondoch a majetok doplnkovej
dôchodkovej spoločnosti sa eviduje
a. oddelene, za každý fond a spoločnosť
b. dohromady
c. spolu za fondy a osobitne za spoločnosť
d. spôsobom, ktorý si zvolí doplnková dôchodková spoločnosť
e. spôsobom, ktorý určí doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Asociácia audítorov
1201. Hodnota počiatočnej doplnkovej dôchodkovej jednotky v prvý deň, keď
doplnková dôchodková spoločnosť začne vytvárať dôchodkový fond je
a. 0,033194 EUR (1,000 SKK)
b. 0,5 EUR (15,063 SKK)
c. 1 EUR (30,126 SKK)
d. 10 EUR (301,26 SKK)
e. 1,5 EUR (45,189 SKK)

311

Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

otázky pre vyšší stupeň

1202. Ktorý z nasledujúcich výrokov nie je správny?
a. Minimálna čistá hodnota majetku v príspevkovom doplnkovom
dôchodkovom fonde je 800 000 eur.
b. Doplnkový dôchodkový fond možno vytvoriť len na neurčitý čas.
c. Doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje najmenej jeden príspevkový
doplnkový dôchodkový fond.
d. Doplnková dôchodková spoločnosť vytvára jeden výplatný doplnkový dôchodkový
fond.
e. Doplnkový dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu.
1203. Doplnkovému dôchodkovému fondu sa zakazuje
a. splynutie alebo rozdelenie alebo premena na podielový fond
b. vydanie nových doplnkových dôchodkových jednotiek
c. investovanie do podielových fondov
d. zrušenie doplnkového dôchodkového fondu
e. spojenie majetku v príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch
1204. Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde nemožno investovať
do
a. drahých kovov
b. dlhopisov, dlhových cenných papierov
c. nástrojov peňažného trhu
d. vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch
e. podielových listov štandardných podielových fondov
1205. Doplnkový dôchodkový fond
a. nemá právnu subjektivitu
b. má právnu subjektivitu
c. má čiastočnú právnu subjektivitu
d. môže mať právnu subjektivitu, ak to vyžaduje orgán dohľadu
e. môže požiadať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky o priznanie právnej
subjektivity
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1206. Doplnková dôchodková spoločnosť vykonáva správu majetku v doplnkovom
dôchodkovom fonde
a. samostatne, vo svojom mene a v záujme účastníkov a poberateľov dávok
b. samostatne, v mene účastníkov a v záujme svojich akcionárov
c. v mene účastníkov a poberateľov dávok a v záujme stability dôchodkového systému
Slovenskej republiky
d. samostatne, vo svojom mene a na účet depozitára príslušného doplnkového
dôchodkového fondu
e. vo svojom mene, okrem prípadov, kedy výkon niektorých činností zverí inej
právnickej alebo fyzickej osobe
1207. Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a majetok na účte nepriradených
platieb ako aj majetok doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorý je zverený
depozitárovi
a. nesmie byť predmetom výkonu rozhodnutia alebo exekúcie vedenej voči
depozitárovi, predmetom nútenej správy nad depozitárom a nie je ani
súčasťou konkurznej podstaty depozitára
b. nie je súčasťou konkurznej podstaty doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ale môže
byť použitý na vyrovnanie s jej veriteľmi alebo na reštrukturalizáciu
c. je súčasťou konkurznej podstaty doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ale nesmie
byť použitý na vyrovnanie s jej veriteľmi ani na reštrukturalizáciu
d. môže doplnková dôchodková spoločnosť použiť na krytie svojich záväzkov, avšak
iba po prechádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska
e. môže doplnková dôchodková spoločnosť použiť na financovanie záväzkov svojich
akcionárov
1208. Majetok vo výplatných doplnkových dôchodkových fondoch sa nemôže
použiť na investície do
a. akcií a finančných derivátov, okrem tých finančných derivátov, ktoré sú
na účely zabezpečenia alebo zníženia menového rizika alebo úrokového
rizika
b. dlhopisov a dlhových cenných papierov
c. nástrojov peňažného trhu
d. vkladov na bežných účtoch
e. vkladov na vkladových účtoch
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1209. Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý nie je
zabezpečený voči menovému riziku
a. môže tvoriť najviac 5% čistej hodnoty majetku vo výplatnom
doplnkovom dôchodkovom fonde
b. môžu tvoriť akcie
c. musí byť v plnej výške zabezpečený voči kurzovému riziku
d. musí byť v plnej výške zabezpečený voči znehodnoteniu infláciou
e. možno použiť na nákup komodít
1210. Doplnková dôchodková spoločnosť si vkladové účty v inej banke a v pobočke
zahraničnej banky odlišnej od depozitára otvoriť
a. môže
b. nemôže
c. môže, ak s tým súhlasí Národná banka Slovenska
d. nemôže bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska
e. nemôže, nakoľko to zákon priamo zakazuje
1211. V organizačnej štruktúre doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí byť
zahrnutý vedúci zamestnanec riadiaci
a. útvar vnútornej kontroly
b. právny útvar
c. útvar marketingu
d. útvar ľudských zdrojov
e. útvar cezhraničnej spolupráce
1212. Účastnícka zmluva
a. môže zaniknúť vyplatením poslednej splátky dočasného doplnkového
starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového
dôchodku
b. nemôže zaniknúť
c. môže zaniknúť rozhodnutím zamestnávateľa
d. môže zaniknúť rozhodnutím doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
e. môže zaniknúť len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska
1213. Účastnícka zmluva
a. môže zaniknúť vyplatením jednorazového vyrovnania
b. nemôže zaniknúť
c. môže zaniknúť rozhodnutím zamestnávateľa
d. môže zaniknúť rozhodnutím doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
e. môže zaniknúť len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska
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1214. Účastnícka zmluva
a. môže zaniknúť aj uplynutím obdobia dvoch rokov, počas ktorého
hodnota osobného účtu bola nulová
b. nemôže zaniknúť
c. môže zaniknúť rozhodnutím zamestnávateľa
d. môže zaniknúť rozhodnutím doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
e. môže zaniknúť len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska
1215. Účastnícka zmluva
a. môže zaniknúť prevodom majetku zodpovedajúceho aktuálnej hodnote
osobného účtu účastníka do poisťovne, ak účastník požiada o vyplácanie
doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného
doplnkového výsluhového dôchodku
b. nemôže zaniknúť
c. môže zaniknúť rozhodnutím poisťovne
d. môže zaniknúť ak účastník požiada o vyplácanie invalidného dôchodku a doplnková
dôchodková spoločnosť prevedie zostatok na osobnom účte účastníka do Sociálnej
poisťovne
e. môže zaniknúť len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska
1216. Účastnícka zmluva
a. môže zaniknúť na základe rozhodnutia súdu
b. nemôže zaniknúť
c. môže zaniknúť rozhodnutím poisťovne
d. môže zaniknúť na základe rozhodnutia Národného inšpektorátu práce
e. môže zaniknúť len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska
1217. Účastnícka zmluva
a. môže zaniknúť zrušením osobného účtu účastníka v deň prestupu do
inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
b. nemôže zaniknúť
c. môže zaniknúť rozhodnutím doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
d. môže zaniknúť vypovedaním kolektívnej zmluvy zamestnávateľom
e. môže zaniknúť len po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska
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1218. Poplatky depozitárovi za vedenie účtu nepriradených platieb a za
poskytovanie platobných služieb
a. znáša doplnková dôchodková spoločnosť
b. znáša zamestnávateľ
c. znášajú účastníci
d. znášajú poberatelia dávok
e. znáša odborová organizácia
1219. Všetky platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré tvoria
majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde musia prechádzať cez
a. bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára
b. vkladový účet dôchodkového fondu
c. sporožírový účet depozitára
d. účet neidentifikovaných platieb
e. zberný účet Štátnej pokladnice
1220. Pri predaji alebo kúpe prevoditeľných cenných papierov a nástrojov
peňažného trhu z majetku alebo do majetku v doplnkovom dôchodkovom
fonde a uzatváraní obchodu s derivátom je doplnková dôchodková spoločnosť
povinná predať, kúpiť a uzatvoriť obchod s derivátom
a. za najvýhodnejšiu cenu, ktorú je možné dosiahnuť na finančnom trhu v
prospech majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
b. vždy za najnižšiu cenu
c. za cenu, ktorú schváli Národná banka Slovenska
d. za cenu určenú depozitárom
e. aj v prípade, ak cena nie je vopred známa
1221. Predstavenstvo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti má
a. najmenej troch členov
b. minimálne štyroch členov
c. päť členov
d. maximálne šesť členov
e. v prípade potreby sedem členov
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1222. Zamestnávateľ si môže zahrnúť do daňových výdavkov príspevok na
doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancovi až do výšky
a. 6% zúčtovanej mzdy, náhrady mzdy a odmeny zamestnanca, ktorý je
účastníkom
b. 5% zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca, ktorý je účastníkom
c. 4% zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca, ktorý je účastníkom
d. 3% zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca, ktorý je účastníkom
e. 6% úhrnu zúčtovaných miezd všetkých zamestnancov, ktorí sú účastníkmi sporenia
1223. Zamestnávateľ sa rozhodol platiť za svojich zamestnancov príspevky na
jednu z foriem sporenia alebo poistenia v rámci III. piliera dôchodkového
systému. Akú finančnú inštitúciu vykonávajúcu činnosť v rámci III. piliera
by mal zvoliť, ak si chce poistné alebo príspevky platené za zamestnancov
zahrnúť do daňových výdavkov?
a. Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť.
b. Životnú poisťovňu.
c. Správcovskú spoločnosť.
d. Dôchodkovú správcovskú spoločnosť.
e. Sociálnu poisťovňu.
1224. Zmeny štatútu doplnkového dôchodkového fondu nadobúdajú účinnosť
a. 15. dňom odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle doplnkovej
dôchodkovej spoločnosti
b. 30. dňom odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle doplnkovej dôchodkovej
spoločnosti
c. dňom doručenia štatútu spolu s vyznačenými zmenami účastníkom
d. dňom ich zverejnenia na internetovej stránke doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
e. dňom doručenia Národnej banke Slovenska
1225. Ak vlastné zdroje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti klesnú pod 75%
primeranosti jej vlastných zdrojov, Národná banka Slovenska
a. odoberie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti povolenie
b. požiada depozitára o doplnenie majetku
c. nariadi doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zvýšiť základné imanie
d. poskytne doplnkovej dôchodkovej spoločnosti úver
e. požiada do 3 mesiacov od vzniku tejto skutočnosti Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny o likvidáciu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
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1226. Zamestnanecká dôchodková spoločnosť predkladá Národnej banke Slovenska
informácie na účely dohľadu
a. v rovnakom rozsahu a spôsobom ako doplnková dôchodková spoločnosť,
ak o to NBS požiada
b. podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, upravujúcej
vykazovacie povinnosti
c. za predchádzajúci kalendárny rok v rozsahu účtovnej závierky zostavenej podľa
zákona o účtovníctve
d. formou informačného prospektu
e. pričom rozsah, obsah, spôsob a formu predkladania určuje zamestnanecká
dôchodková spoločnosť
1227. Doplnková dôchodková spoločnosť a jej depozitár sú povinní akékoľvek
prekročenie alebo porušenie pravidiel na obmedzenie a rozloženie rizika v
majetku doplnkového dôchodkového fondu uvedených v zákone
a. oznámiť bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska
b. oznámiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny do 3 mesiacov od vzniku
skutočnosti
c. zosúladiť z majetku toho doplnkového dôchodkového fondu, ktorý dosahuje
najvyšší výnos
d. zabezpečiť z vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
e. zabezpečiť spôsobom, ktorý určí doplnková dôchodková spoločnosť
1228. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu
informovať Národnú banku Slovenska, ak klesne čistá hodnota majetku v
doplnkovom dôchodkovom fonde o jednu tretinu oproti priemernej čistej
hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za
a. posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov
b. posledných šesť po sebe nasledujúcich týždňov
c. posledné tri po sebe nasledujúce mesiace
d. posledné tri po sebe nasledujúce týždne
e. posledných dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov
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1229. Účtovná závierka doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a doplnkového
dôchodkového fondu za predchádzajúci kalendárny rok
a. musí byť overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou a musí ju
schváliť valné zhromaždenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
b. nemusí byť overená
c. musí byť overená Národnou bankou Slovenska
d. musí byť overená valným zhromaždením doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
e. nemusí byť overená, ak nedošlo k významným udalostiam, ktoré by ovplyvnili
hospodárenie
1230. Medzi opatrenia na ozdravenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nepatrí
a. nútená správa
b. ozdravný program
c. zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie doplnkovej dôchodkovej
spoločnosti
d. obmedzenie a pozastavenie nových obchodov
e. obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend, tantiém, podielov na zisku,
odmien a nepeňažných plnení
1231. Národná banka Slovenska môže, ak je to potrebné na vykonanie úkonu v
konaní pred Národnou bankou Slovenska
a. určiť lehotu, ak ju neustanovuje zákon
b. určiť kratšiu lehotu, ako ustanovuje zákon
c. určenú lehotu predĺžiť, aj ak sa jedná o lehotu na zaplatenie splatného poplatku
za úkon alebo konanie vykonávané na základe žiadosti
d. určiť lehotu; táto lehota však nie je zachovaná, ak sa podanie v posledný deň
lehoty podáva na poštovú prepravu
e. určiť lehotu, pričom ak jej koniec pripadne na deň pracovného pokoja, posledným
dňom lehoty je najbližší predchádzajúci pracovný deň
1232. Ak je konanie pred Národnou bankou Slovenska prerušené,
a. neplynú procesné lehoty na konanie a rozhodnutie, podľa zákona o
dohľade
b. procesné lehoty na konanie a rozhodnutie podľa zákona o dohľade plynú
c. procesné lehoty na konanie a rozhodnutie podľa zákona o dohľade plynú v
špeciálnom režime
d. možno voči rozhodnutiu o prerušení konania podať opravný prostriedok
e. Národná banka Slovenska v konaní nepokračuje, aj keď pominú dôvody na jeho
prerušenie
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1233. Účelom starobného dôchodkového sporenia je v zmysle zákona o starobnom
dôchodkovom sporení
a. spolu s dôchodkovým poistením podľa zákona o sociálnom poistení
zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe a pozostalým pre prípad smrti
b. platenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
c. zhromažďovanie finančných prostriedkov za účelom ich zhodnotenia a následného
prevedenia do Sociálnej poisťovne po priznaní nároku na vyplácanie jednotlivých
foriem dôchodkov uvedených v zákone
d. zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe a pozostalým pre prípad smrti, ako aj pre
prípad, že sporiteľ má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti
vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou
osobou
e. úplne nahradiť vyplácanie starobného dôchodku Sociálnou poisťovňou
1234. Sporiteľom podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení je:
a. fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom
sporení zapísanú v registri zmlúv
b. fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú pracovnú zmluvu a nepretržite pracuje
c. fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu so Sociálnou poisťovňou
d. fyzická osoba, ktorá dosiahla dôchodkový vek
e. fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov
1235. Povinné príspevky sa platia:
a. na účet Sociálnej poisťovne vedený v Štátnej pokladnici
b. v príslušnej banke kde má sporiteľ vedený svoj účet
c. v banke kde má zamestnávateľ vedený účet
d. priamo v pokladnici dôchodkovej správcovskej spoločnosti
e. na pošte
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1236. Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je podľa zákona o
starobnom dôchodkovom sporení aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová
renta podľa zákona o sociálnom poistení a
a. za ktorú Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie, ak bola
sporiteľ pred vznikom nároku na úrazovú rentu, a to do dňa, ktorý
predchádza dňu, od ktorého je poberateľom starobného dôchodku alebo
predčasného starobného dôchodku
b. bola sporiteľ pred vznikom nároku na úrazovú rentu
c. ktorá zaplatila príspevky na starobné dôchodkové sporenie za najmenej 36
mesiacov
d. za ktorú zdravotná poisťovňa platí poistné na starobné poistenie
e. ktorá zaplatila príspevky na starobné dôchodkové sporenie za najmenej 24
mesiacov
1237. Prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká podľa zákona o
starobnom dôchodkovom sporení
a. dňom zániku dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení,
ktoré trvalo ku dňu jej vzniku
b. spätne ku dňu prerušenia prvej účasti, ak toto prerušenie trvalo viac ako dvanásť
mesiacov
c. prvým dňom dvanásteho kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom
sporení do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení, ak do tohto dňa
nedošlo k uhradeniu ani jedného príspevku na starobné dôchodkové sporenie
d. dňom zániku zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu vyplatenia
dávky odstupné
e. prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zániku
dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení, ktoré trvalo ku dňu jej
vzniku
1238. Účasť na starobnom dôchodkovom sporení sa podľa zákona o starobnom
dôchodkovom prerušuje:
a. v období, v ktorom sa prerušuje aj povinné dôchodkové poistenie podľa
zákona o sociálnom poistení
b. vždy keď o to sporiteľ požiada
c. vždy keď o tom Sociálna poisťovňa právoplatne rozhodne
d. účasť na starobnom dôchodkovom sporení nie je možné prerušiť
e. vždy keď nie je poukázaný príspevok na starobné dôchodkové sporenie
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1239. Sporiteľovi, ktorý nie je dôchodkovo poistený podľa zákona o sociálnom
poistení k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom
dôchodkovom sporení do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení,
vzniká podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení prvá účasť na
starobnom dôchodkovom sporení
a. odo dňa vzniku dôchodkového poistenia, ktoré po tomto dni nasleduje
ako prvé v poradí
b. spätne ku dňu zápisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv
o starobnom dôchodkovom sporení Sociálnou poisťovňou
c. od tohto dňa
d. odo dňa vzniku dôchodkového poistenia
e. odo dňa bezprostredne nasledujúceho po tomto dni
1240. Spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch starobného dôchodkového
sporenia je
a. spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch sociálneho poistenia
podľa zákona o sociálnom poistení
b. podľa Zákonníka práce
c. podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
d. podľa Obchodného zákonníka
e. mať práva a povinnosti podľa Občianskeho zákonníka
1241. Druhy príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sú
a. povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a dobrovoľné
príspevky na starobné dôchodkové sporenie
b. iba povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
c. iba dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
d. zamestnávateľské príspevky
e. zamestnanecké príspevky
1242. Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platí
a. zamestnávateľ za svojho zamestnanca zúčastneného na starobnom
dôchodkovom sporení
b. zamestnanec
c. študent z dohôd o brigádnickej práci študentov
d. osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení počas obdobia riadnej
starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku
e. úrad práce za dobrovoľne nezamestnanú osobu zúčastnenú na starobnom
dôchodkovom sporení
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1243. Suma povinných príspevkov sa určuje
a. percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v
rozhodujúcom období
b. pevnou sumou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období
akú si určí sporiteľ
c. dohodou medzi sporiteľom a správcovskou spoločnosťou
d. percentuálnou sadzbou určenou zamestnávateľom
e. percentuálnou sadzbou určenou Sociálnou poisťovňou
1244. Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za zamestnanca
odvádza
a. jeho zamestnávateľ, ak sa na tom so zamestnancom dohodol
b. príslušný Úrad práce
c. Sociálna poisťovňa
d. štát
e. nikto, nakoľko dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie nie sú
prípustné
1245. Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených
zákonom o starobnom dôchodkovom sporení vypláca starobný dôchodok a
predčasný starobný dôchodok, a to formou
a. doživotného dôchodku, dočasného dôchodku, programového výberu
b. jednorazovej výplaty dávky
c. dočasnej výplaty
d. určenej Sociálnou poisťovňou
e. určenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa stavu štátneho rozpočtu
1246. Starobný dôchodok sa vypláca
a. najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sporiteľ dovŕšil
dôchodkový vek
b. najskôr ku dňu podania žiadosti o vyplácanie predčasného starobného dôchodku
c. najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom mu bol priznaný predčasný
starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení
d. odo dňa, kedy sporil v rámci starobného dôchodkového sporenia nepretržite
minimálne 5 rokov
e. odo dňa bezprostredne nasledujúceho po dni, v ktorom sporiteľ dosiahol vek 55
rokov
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1247. Starobný dôchodok formou programového výberu vypláca
a. dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou uzatvoril sporiteľ dohodu
o vyplácaní dôchodku programovým výberom
b. sporiteľom určená poisťovňa
c. poisťovňa určená Sociálnou poisťovňou
d. Sociálna poisťovňa
e. zamestnávateľ sporiteľa
1248. Dávky zo starobného dôchodkového sporenia môže vyplácať
a. dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná poisťovňa v prípade,
že vypláca doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný
starobný dôchodok, prípadne pozostalostný dôchodok
b. výlučne dôchodková správcovská spoločnosť
c. výlučne poisťovňa
d. Sociálna poisťovňa
e. Štátna pokladnica
1249. Aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa v
starobnom dôchodkovom sporení sa vyplatí
a. oprávnenej osobe, ktorú sporiteľ určil v zmluve o starobnom
dôchodkovom sporení
b. je vždy predmetom dedenia bez ohľadu na existenciu oprávnenej osoby
c. je predmetom súdneho konania
d. je predmetom dedenia, avšak až po zúčtovaní odplaty za vysporiadanie majetku
po zomretom sporiteľovi
e. nie je predmetom dedenia, nakoľko sa z nej vyplácajú pozostalostné dôchodky
1250. Možno dohodnúť vyplácanie starobného dôchodku a predčasného starobného
dôchodku programovým výberom aj vtedy, ak je aktuálna hodnota osobného
dôchodkového účtu sporiteľa tvorená aj z dobrovoľných príspevkov ?
a. áno, na vyplácanie možno použiť sumu zodpovedajúcu aktuálnej
hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov
alebo jej časť
b. nie, na vyplácanie nemožno použiť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote
dôchodkových jednotiek pripísaných z dobrovoľných príspevkov
c. nie, ak táto suma nie je vyššia ako priemerná mzda v národnom hospodárstve
d. áno, na vyplácanie možno použiť maximálne sumu zodpovedajúcu 1,5 násobku
životného minima podľa osobitného predpisu
e. nie, ak sa na tom zmluvné strany nedohodli
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1251. Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených
zákonom o starobnom dôchodkovom sporení vypláca pozostalostný
dôchodok, a to
a. vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok
b. len vdovský a vdovecký dôchodok
c. len sirotský dôchodok
d. len jednorazové vyrovnanie vo forme odškodnenia za stratu živiteľa rodiny
e. len jednorazové vyrovnanie vo forme odškodnenia za bolesť
1252. Vdovský (vdovecký) dôchodok po poberateľovi doživotného starobného
dôchodku alebo poberateľovi doživotného predčasného starobného dôchodku
vypláca
a. poistiteľ
b. príslušná dôchodková správcovská spoločnosť
c. Sociálna poisťovňa
d. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
e. Národná banka Slovenska
1253. Sirotský dôchodok po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo
poberateľovi doživotného predčasného starobného dôchodku vypláca
a. poistiteľ
b. príslušná dôchodková správcovská spoločnosť
c. Sociálna poisťovňa
d. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
e. Národná banka Slovenska
1254. V systéme dôchodkového zabezpečenia v Slovenskej republike sa zvykne
starobné dôchodkové sporenie označovať aj ako
a. II. pilier dôchodkového zabezpečenia
b. I. pilier dôchodkového zabezpečenia
c. III. pilier dôchodkového zabezpečenia
d. dobrovoľne - zamestnanecký pilier dôchodkového zabezpečenia
e. dôchodkovo-poistný pilier dôchodkového zabezpečenia
1255. Starobným dôchodkovým sporením sa v súčasnosti sporiteľ zabezpečuje na
starobu
a. dobrovoľne
b. povinne, ak si odvádza len povinné príspevky
c. dobrovoľne, ak si odvádza len dobrovoľné príspevky
d. povinne ak ide o sporiteľa, ktorý je príslušníkom silových rezortov
e. povinne, ak mu prispieva zamestnávateľ
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1256. Každý dôchodkový fond spravovaný príslušnou dôchodkovou správcovskou
spoločnosťou musí mať
a. štatút
b. všeobecné obchodné podmienky
c. písomné predajné podmienky
d. predajný prospekt
e. poistné podmienky
1257. Dohľad nad činnosťou dôchodkových správcovských spoločností vykonáva
a. Národná banka Slovenska
b. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
c. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
d. Sociálna poisťovňa
e. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností
1258. Dôchodková správcovská spoločnosť je
a. akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej
predmetom činnosti je vytváranie a správa dôchodkových fondov
na vykonávanie starobného dôchodkového sporenia, a to na základe
povolenia na vznik a činnosť udeleného Národnou bankou Slovenska
b. obchodná spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie jednej alebo
viacerých investičných služieb na základe povolenia udeleného Národnou bankou
Slovenska
c. právnická osoba, ak predmetom jej činnosti je investovanie do finančných nástrojov
d. akciová spoločnosť bez udelenia povolenia Národnej banky Slovenska, ak je
súčasťou konsolidovaného celku
e. finančná holdingová inštitúcia, ktorá pôsobí najmenej jeden rok vo finančnom
sektore
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1259. Ktoré z tvrdení je pravdivé?
a. majetok v dôchodkovom fonde, ako aj obchody s majetkom v
dôchodkovom fonde sa musia evidovať oddelene od majetku dôchodkovej
správcovskej spoločnosti a od majetku v iných dôchodkových fondoch
b. majetok dôchodkového fondu sa nemusí viesť oddelene od majetku dôchodkovej
správcovskej spoločnosti, ak o tom rozhodne väčšina sporiteľov
c. majetok dôchodkového fondu, ako aj obchody s majetkom v dôchodkovom fonde
sa evidujú oddelene iba v prípade, ak audítor vyjadril výhradu k účtovnej závierke
d. majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa môže evidovať oddelene od
majetku dôchodkového fondu, ak o to dôchodková správcovská spoločnosť požiada
Národnú banku Slovenska
e. majetok dôchodkového fondu sa eviduje spoločne s majetkom dôchodkovej
správcovskej spoločnosti
1260. Osoba zodpovedná za riadenie rizík vykonáva svoju činnosť
a. nezávisle a oddelene od iných činností dôchodkovej správcovskej
spoločnosti
b. spolu s vedením účtovníctva dôchodkového fondu
c. iba v rozsahu určenom štatútom dôchodkového fondu
d. spolu s vykonávaním hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi
tvoriacimi majetok v dôchodkovom fonde
e. súčasne s výkonom činnosti vnútornej kontroly
1261. Dôchodková správcovská spoločnosť má za podmienok ustanovených zákonom
o starobnom dôchodkovom sporení nárok na
a. odplatu za správu dôchodkového fondu, odplatu za vedenie osobného
dôchodkového účtu a odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom
fonde
b. odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu a odplatu za riadenie rizík
c. odplatu za odstupné a odplatu za výkonnosť
d. odplatu za správu a odplatu za prestup
e. odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu a odplatu za predčasný výber
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1262. Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy
určená v štatúte dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 0,3%
a. priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom
fonde
b. priemernej mesačnej hodnoty majetku vo všetkých dôchodkových fondoch
c. z absolútnej hodnoty majetku príslušného dôchodkového fondu dosiahnutej v
predchádzajúcom kalendárnom roku
d. z objemu čistých predajov majetku dôchodkového fondu za predchádzajúci
kalendárny rok
e. hodnoty majetku vo všetkých dôchodkových fondoch spolu za sledované obdobie
1263. Správou dôchodkových fondov sa rozumie
a. riadenie investícií, administrácia, propagácia a reklama dôchodkových
fondov a výber dobrovoľných príspevkov
b. administrácia, riadenie portfólia, obchodovanie na vlastný účet, výber dobrovoľného
poistného
c. držiteľská správa, investičné poradenstvo, administrácia a poistné plnenie
d. vytváranie a správa podielových fondov, investičné poradenstvo a riadenie portfólia
e. administrácia, prijatie a postúpenie pokynu klienta, ochrana majetku v
dôchodkovom fonde
1264. Dôchodková správcovská spoločnosť na finančné sprostredkovanie v sektore
starobného dôchodkového sporenia
a. môže využívať len samostatných finančných agentov a viazaných
finančných agentov
b. nemôže využívať samostatných finančných agentov ani viazaných finančných
agentov
c. môže využívať len podriadených finančných agentov
d. môže využívať len zamestnancov dôchodkovej správcovskej spoločnosti
e. môže využívať len viazaných finančných agentov a podriadených finančných
agentov
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1265. Ak bol na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhlásený konkurz,
súčasťou konkurznej podstaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti
a. nie je majetok v dôchodkovom fonde
b. je majetok v dôchodkovom fonde
c. môže byť majetok v dôchodkovom fonde, ak o tom rozhodla Národná banka
Slovenska
d. môže byť iba majetok negarantovaného dôchodkového fondu
e. môže byť majetok v dôchodkovom fonde v prípade, ak s postupným speňažovaním
majetku dôchodkového fondu a úhradou záväzkov súhlasí nadpolovičná väčšina
sporiteľov
1266. Sledovaným obdobím je na účely plnenia povinnosti dôchodkovej správcovskej
spoločnosti, týkajúcej sa dopĺňania majetku do dlhopisového garantovaného
dôchodkového fondu
a. posledných desať po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov
b. šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
c. päť po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov
d. počet kalendárnych mesiacov určený v štatúte dôchodkového fondu
e. maximálne 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov
1267. Register zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení zriaďuje, do registra
zmluvy zapisuje a register zmlúv vedie
a. Sociálna poisťovňa
b. Národná banka Slovenska
c. dôchodková správcovská spoločnosť
d. depozitár dôchodkovej správcovskej spoločnosti
e. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
1268. Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili
fyzické osoby a právnické osoby v prospech dôchodkovej správcovskej
spoločnosti na uzatvorenie jednej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení
a. nesmú presiahnuť 8% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve
Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom SR za kalendárny
rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa
uzatvorila zmluva o starobnom dôchodkovom sporení vrátane jej zmien
b. nesmú presiahnuť 0,5% priemernej ročnej čistej hodnoty majetku
c. nesmú presiahnuť 4-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho
základu
d. nesmú presiahnuť 3 330 eur ročne
e. sa hradia z majetku dôchodkového fondu
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1269. Fyzická osoba môže uzatvoriť s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení ak
a. tejto fyzickej osobe vzniklo prvé dôchodkové poistenie a ku dňu podpisu
prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšila 35 rokov
veku
b. táto fyzická osoba nebola pred 1. januárom 2005 dôchodkovo poistená
c. o tom rozhodne Národná banka Slovenska
d. jej to nariadi zamestnávateľ
e. tejto fyzickej osobe doposiaľ nevzniklo prvé dôchodkové poistenie a najmenej dva
roky (730 dní) nebola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov
1270. Sporiteľ prestupujúci z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej
dôchodkovej správcovskej spoločnosti predkladá dôchodkovej správcovskej
spoločnosti do ktorej vstupuje a s ktorou uzatvorí zmluvu o starobnom
dôchodkovom sporení
a. originál akceptačného listu vydaný pobočkou Sociálnej poisťovne
príslušnej podľa miesta pobytu sporiteľa
b. potvrdenie od zamestnávateľa o odvádzaní povinných príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie
c. písomné splnomocnenie, ktorým splnomocňuje dôchodkovú správcovskú spoločnosť
na vedenie jeho osobného dôchodkového účtu
d. výpis z osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza prestupu
e. ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
1271. Povinnosť odvádzať dobrovoľné príspevky za zamestnanca zamestnávateľ
a. nemá, ak zamestnanec nesplnil povinnosť informovať zamestnávateľa o
svojom záväzku platiť dobrovoľné príspevky a nepreukázal mu všetky
skutočnosti potrebné na odvádzanie týchto príspevkov
b. má, a to aj v prípade, ak o tom zamestnávateľ nebol informovaný
c. má, a to i bez písomnej dohody o odvádzaní dobrovoľných príspevkov
d. nemá, dobrovoľné príspevky odvádza výlučne sporiteľ
e. nemá, ak mu prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie
1272. Ktoré typy fondov povinne vytvára a spravuje dôchodková správcovská
spoločnosť?
a. jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a jeden akciový
negarantovaný dôchodkový fond
b. jeden dlhopisový negarantovaný a jeden zaistený dôchodkový fond
c. jeden peňažný garantovaný a jeden fond alternatívnych investícií
d. jeden akciový garantovaný a jeden peňažný dôchodkový fond
e. jeden akciový negarantovaný a jeden fond profesionálnych investorov
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1273. Kedy začína dôchodková správcovská spoločnosť vytvárať dôchodkový fond?
a. v okamihu pripísania prvého príspevku na bežný účet dôchodkového
fondu vedeného u depozitára
b. v prvý pracovný deň po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky
Slovenska o predchádzajúcom súhlase na vytvorenie nového dôchodkového fondu
c. 10 pracovných dní od pripísania prvého príspevku na účet Sociálnej poisťovne v
Štátnej pokladnici
d. v prvý deň druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bol pripísaný prvý príspevok na bežný účet dôchodkovej
správcovskej spoločnosti
e. do jedného roka od udelenia povolenia na vytvorenie dôchodkového fondu
1274. Podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde
a. je vyjadrený pomerom dôchodkových jednotiek na osobnom
dôchodkovom účte sporiteľa ku všetkým dôchodkovým jednotkám tohto
dôchodkového fondu
b. je vyjadrený pomerom celkovej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde k počtu
všetkých dôchodkových jednotiek tohto fondu
c. nie je možné určiť
d. možno určiť len k 31. decembru príslušného kalendárneho roka
e. sa určí ako súčin čistej hodnoty majetku a počtu dôchodkových jednotiek v
dôchodkovom fonde
1275. Všetky platby postupované Sociálnou poisťovňou, prevádzané dôchodkovou
správcovskou spoločnosťou pri prestupe sporiteľa do inej dôchodkovej
správcovskej spoločnosti, platby dobrovoľných príspevkov a zúčtovanie
odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu musia byť realizované
prostredníctvom
a. účtu nepriradených platieb vedeného u depozitára
b. účtu pozastavených platieb vedeného v banke odlišnej od depozitára
c. poštového peňažného poukazu
d. platby v hotovosti
e. príkazu na úhradu poistného
1276. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je
a. rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde a jeho záväzkami
b. rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde a jeho pohľadávkami
c. súčet súm identifikovaných príspevkov v príslušnom dôchodkovom fonde
d. podiel hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a jeho záväzkov
e. súčet hodnoty majetku v dôchodkovom fonde
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1277. Čistú hodnotu majetku v dôchodkovom fonde a aktuálnu hodnotu
dôchodkovej jednotky je dôchodková správcovská spoločnosť povinná
vypočítať a oznámiť Národnej banke Slovenska a depozitárovi
a. každý pracovný deň
b. raz týždenne
c. na základe vlastného uváženia
d. najmenej raz mesačne
e. najneskôr do 15 dní po uplynutí predchádzajúceho kalendárneho mesiaca
1278. Za dni, za ktoré sa aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky nevypočítava, je
jej hodnota rovnaká ako
a. hodnota z bezprostredne predchádzajúceho pracovného dňa
b. priemerná hodnota za predchádzajúci kalendárny mesiac
c. najvyššia hodnota dôchodkovej jednotky za predchádzajúci kalendárny mesiac
d. priemerná hodnota za predchádzajúci kalendárny rok
e. najvyššia hodnota za sledované obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka
1279. Proces spojenia majetku v dôchodkových fondoch rovnakého druhu ku
dňu prechodu správy dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú
správcovskú spoločnosť sa nazýva
a. zlúčenie dôchodkových fondov
b. premena dôchodkových fondov
c. zlúčenie dôchodkových správcovských spoločností
d. holding dôchodkových správcovských spoločností
e. úzka väzba dôchodkových fondov
1280. Investovanie majetku v dôchodkovom fonde je
a. zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde spôsobom vymedzeným
zákonom a do majetku vymedzeného zákonom na princípe obmedzenia
a rozloženia rizika podľa zákona
b. zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde spôsobom vymedzeným správcom
do aktív bez obmedzenia
c. umiestňovanie peňažných prostriedkov dôchodkového fondu výlučne do rizikových
aktív
d. zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde spôsobom vymedzeným depozitárom
bez obmedzenia a rozloženia rizika
e. zhodnocovanie majetku investovaním podľa podmienok, ktoré si určujú a
odsúhlasujú sporiteľ a osoba zodpovedná za riadenie investícií
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1281. Majetok v dôchodkovom fonde možno investovať do
a. dlhopisov, akcií a podielových listov
b. obchodných podielov spoločností s ručením obmedzeným
c. komodít ako kukurica, pšenica alebo káva
d. umeleckých diel
e. zlata a diamantov
1282. Pri zlučovaní dôchodkových fondov spravovaných tou istou dôchodkovou
správcovskou spoločnosťou má dôchodková správcovská spoločnosť povinnosť
pred podaním žiadosti o predchádzajúci súhlas na zlúčenie dôchodkových
fondov
a. informovať sporiteľov o zámere zlúčiť dôchodkové fondy
b. vyžiadať si odporúčanie audítora na zlúčenie dôchodkových fondov
c. predložiť výpis bežného účtu vedeného u depozitára Sociálnej poisťovni
d. preukázať sporiteľom organizačnú a technickú pripravenosť na proces zlúčenia
e. predložiť doklad od správcu dane o preplatku alebo nedoplatku dane za
predchádzajúce zdaňovacie obdobie
1283. Pokyny vzťahujúce sa na nakladanie s majetkom dôchodkového fondu (napr.
na nákup cenných papierov) môže zadávať
a. dôchodková správcovská spoločnosť
b. sporiteľ v dôchodkovom fonde, ale len vo vzťahu k fondu, v ktorom má svoj podiel
na majetku
c. osoba zodpovedná za riadenie rizík, ktorú určilo predstavenstvo dôchodkovej
správcovskej spoločnosti
d. depozitár dôchodkového fondu
e. investičný maklér Národnej banky Slovenska
1284. V dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa môžu nachádzať
a. dlhopisy vydané alebo zaručené členským štátom Európskej únie,
Európskou centrálnou bankou, Európskou investičnou bankou, Svetovou
bankou, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, Medzinárodným
menovým fondom
b. akcie vydané bankou, ktorá emituje aj dlhopisy
c. kreditné deriváty
d. dlhové cenné papiere s vnoreným derivátom kopírujúcim akciový index burzy so
sídlom v Európskej únii
e. cenné papiere kopírujúce index S&P 500
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1285. V majetku akciového negarantovaného dôchodkového fondu sa nemôžu
nachádzať
a. certifikáty, ktoré zastupujú aj iné ako drahé kovy.dlhopisy
b. hypotekárne záložné listy
c. podielové listy podielového fondu investujúceho prevažne do dlhopisov
d. zabezpečovacie úrokové deriváty
e. podielové listy podielového fondu peňažného trhu
1286. Sporiteľ, ktorý dosiahol vek 40 rokov musí mať v dlhopisovom garantovanom
dôchodkovom fonde najmenej
a. 0% čistej hodnoty svojho majetku v dôchodkových fondoch
b. 10% čistej hodnoty svojho majetku v dôchodkových fondoch
c. 15% čistej hodnoty svojho majetku v dôchodkových fondoch
d. 20% čistej hodnoty svojho majetku v dôchodkových fondoch
e. 30% čistej hodnoty svojho majetku v dôchodkových fondoch
1287. Sporiteľ musí mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde v prvý
deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 52 rokov veku najmenej
a. 10% čistej hodnoty svojho majetku
b. 0% čistej hodnoty svojho majetku
c. 20% čistej hodnoty svojho majetku
d. 50% čistej hodnoty svojho majetku
e. 60% čistej hodnoty svojho majetku
1288. Ak sporiteľ sporí v dvoch dôchodkových fondoch, tak jedným z nich musí byť
a. dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
b. akciový negarantovaný dôchodkový fond
c. dôchodkový fond inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti
d. dlhopisový negarantovaný dôchodkový fond
e. indexový dôchodkový fond
1289. Dôchodková správcovská spoločnosť pri prestupe sporiteľa do iného ňou
spravovaného dôchodkového fondu
a. nemôže od neho žiadať poplatok za prestup
b. môže žiadať poplatok za prestup vo výške najviac 1% hodnoty dôchodkového účtu
sporiteľa
c. môže od neho žiadať poplatok za prestup vo výške najviac 10 eur
d. môže od neho žiadať poplatok za prestup len, ak je to dohodnuté v zmluve o
starobnom dôchodkovom sporení
e. môže od neho žiadať poplatok len, ak je sporiteľom v ňou spravovanom
dôchodkovom fonde menej ako jeden rok
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1290. Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi sporiteľovi, ktorý si zvolil pomer
sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch
a. najviac dva osobné dôchodkové účty, len ak jeden z nich je vedený pre
dlhopisový garantovaný dôchodkový fond
b. najviac dva osobné dôchodkové účty, pričom každý z nich je vedený v inej
dôchodkovej správcovskej spoločnosti
c. najviac jeden osobný dôchodkový účet
d. najviac tri osobné dôchodkové účty
e. koľkokoľvek osobných dôchodkových účtov na základe žiadosti sporiteľa
1291. Na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa je evidovaný
a. počet dôchodkových jednotiek sporiteľa v jednom dôchodkovom fonde
b. počet dôchodkových jednotiek sporiteľa v najviac dvoch dôchodkových fondoch
c. súčet peňazí sporiteľa predstavujúci jeho majetok tvorený príspevkami na starobné
dôchodkové sporenie
d. súčet peňazí sporiteľa, ktoré má uložené v dôchodkovom fonde
e. počet peňazí sporiteľa v hodnote zodpovedajúcej jeho podielu na majetku v
dôchodkovom fonde
1292. Hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa sa vypočíta ako
a. súčin počtu dôchodkových jednotiek sporiteľa evidovaných na jeho
osobnom dôchodkovom účte a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky
b. súčet počtu dôchodkových jednotiek sporiteľa a aktuálnej hodnoty dôchodkovej
jednotky
c. počet dôchodkových jednotiek zaplatených na príspevkoch na starobné dôchodkové
sporenie
d. súčin počtu dôchodkových jednotiek a aktuálnej čistej hodnoty majetku v
dôchodkovom fonde
e. súčin aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky a čistej hodnoty majetku v
dôchodkovom fonde
1293. V prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sporiteľ dovŕši vek 61 rokov,
musí mať sporiteľ v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde
a. 100% čistej hodnoty svojho majetku v dôchodkových fondoch
b. najmenej 95% čistej hodnoty svojho majetku v dôchodkových fondoch
c. najmenej 90% čistej hodnoty svojho majetku v dôchodkových fondoch
d. najmenej 85% čistej hodnoty svojho majetku v dôchodkových fondoch
e. najmenej 80% čistej hodnoty svojho majetku v dôchodkových fondoch
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1294. V rovnakom čase môže sporiteľ sporiť
a. najviac v dvoch dôchodkových fondoch spravovaných príslušnou
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
b. iba v jednom dôchodkovom fonde spravovanom príslušnou dôchodkovou
správcovskou spoločnosťou
c. najviac v troch dôchodkových fondoch spravovaných príslušnou dôchodkovou
správcovskou spoločnosťou
d. v akomkoľvek počte dôchodkových fondov
e. najviac v dvoch dôchodkových fondoch spravovaných dvoma dôchodkovými
správcovskými spoločnosťami
1295. Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu
spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
a. na základe zmeny zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení
b. najskôr jeden rok po uzatvorení zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení
c. iba v prípade, ak to umožňuje štatút dôchodkového fondu, do ktorého chce sporiteľ
prestúpiť
d. na základe akceptačného listu vydaného Sociálnou poisťovňou, najskôr však po
uplynutí dvoch rokov od uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení
e. po vydaní akceptačného listu zo Sociálnej poisťovne, najskôr však po jednom roku
od uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení
1296. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná poskytnúť sporiteľovi
písomné vysvetlenie k výpisu z osobného dôchodkového účtu
a. raz ročne bezplatne, ak oň sporiteľ požiada
b. raz ročne za poplatok stanovený v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení
c. bezplatne, minimálne dvakrát ročne, a to aj v prípade, ak o podanie vysvetlenia
sporiteľ dôchodkovú správcovskú spoločnosť nepožiada
d. len v prípade, ak je to dohodnuté v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení
e. raz ročne za poplatok najviac vo výške opodstatnených nákladov spojených s touto
službou
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1297. Úlohou depozitára dôchodkového fondu nie je podľa zákona o starobnom
dôchodkovom sporení
a. riadenie investovania majetku v dôchodkových fondoch
b. vedenie bežných účtov pre dôchodkové fondy
c. úschova listinných cenných papierov, ktoré sú súčasťou majetku dôchodkového
fondu
d. vedenie účtu majiteľa cenných papierov v dôchodkovom fonde, a to ani v prípade,
ak je depozitár členom centrálneho depozitára
e. vykonávanie pokynov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak neodporujú zákonu
o starobnom dôchodkovom sporení, iným všeobecne záväzným právnym predpisom
alebo štatútu dôchodkového fondu
1298. Výpis z osobného dôchodkového účtu je dôchodková správcovská spoločnosť
povinná zaslať sporiteľovi
a. bezplatne raz ročne
b. raz ročne, pričom si môže účtovať poplatok najviac jedno euro
c. bezplatne dvakrát ročne
d. bezplatne kedykoľvek o to sporiteľ požiada
e. raz ročne, pričom si môže účtovať poplatok stanovený v zmluve o starobnom
dôchodkovom sporení
1299. Pri prestupe sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti výpis z
osobného dôchodkového účtu sporiteľa je povinná zaslať sporiteľovi
a. bezplatne tak dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ
prestupuje, ako aj dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ
prestupuje
b. bezplatne len dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje
c. bezplatne len dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje
d. za úhradu spojených nákladov tak dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej
sporiteľ prestupuje, ako aj dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ
prestupuje
e. bezplatne dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, ak o to
sporiteľ požiada
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1300. Medzi povinnosti depozitára dôchodkového fondu nepatrí
a. určenie investičnej stratégie dôchodkového fondu
b. kontrola ohodnotenia majetku v dôchodkovom fonde
c. kontrola výpočtu odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu
dôchodkového fondu
d. kontrola dodržiavania pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s
majetkom v dôchodkovom fonde
e. kontrola výpočtu hodnoty dôchodkovej jednotky
1301. Informačný prospekt je dokument, ktorý
a. ľahko zrozumiteľne vysvetľuje rizikový profil dôchodkového fondu
b. obsahuje podrobnosti o postupe dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri
vybavovaní podaní a sťažností sporiteľov
c. zrozumiteľne vysvetľuje čo sa rozumie dôchodkovým sporením
d. zrozumiteľne podáva sporiteľom informácie o investovaní majetku v dôchodkovom
fonde za uplynulý mesiac
e. obsahuje pravidlá dôchodkového sporenia
1302. Dôchodková správcovská spoločnosť
a. je povinná pripojiť k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení
informačný prospekt pre dôchodkový fond zodpovedajúci sporiteľovi
spolu so štatútom tohto dôchodkového fondu a zverejniť na svojom
webovom sídle informačné prospekty dôchodkových fondov, ktoré
spravuje
b. je povinná zverejniť na svojom webovom sídle informačné prospekty dôchodkových
fondov, ktoré spravuje; z tohto dôvodu nie je povinná pripojiť k zmluve o
starobnom dôchodkovom sporení informačný prospekt pre dôchodkový fond
zodpovedajúci sporiteľovi
c. nie je povinná pripojiť k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení informačný
prospekt pre dôchodkový fond zodpovedajúci sporiteľovi v prípade, ak k zmluve o
starobnom dôchodkovom sporení pripojí štatút tohto dôchodkového fondu
d. je povinná pripojiť k zmluve o starobnom dôchodkovom sporení informačný
prospekt pre dôchodkový fond zodpovedajúci sporiteľovi iba ak o to sporiteľ
požiada
e. je povinná zverejniť minimálne dvakrát ročne v tlači s celoštátnou pôsobnosťou
informačné prospekty dôchodkových fondov, ktoré spravuje
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1303. Mesačnú správu o vývoji investovania majetku v dôchodkovom fonde je
dôchodková správcovská spoločnosť
a. povinná zverejniť na svojom webovom sídle
b. povinná zverejniť na svojom webovom sídle, avšak iba v prípade, ak jej to počas
nútenej správy príslušného dôchodkového fondu nariadi Národná banka Slovenska
c. povinná zverejniť v tlači s celoštátnou pôsobnosťou, a to vždy najneskôr v piaty
pracovný deň mesiaca bezprostredne nasledujúceho po miesiaci, na ktorý sa
mesačná správa vzťahuje
d. povinná zaslať sporiteľovi v príslušnom dôchodkovom fonde, ak o to sporiteľ
požiada, za poplatok, ktorého maximálnu výšku stanovuje opatrenie vydané
Národnou bankou Slovenska
e. povinná každý mesiac zaslať depozitárovi dôchodkového fondu
1304. Mesačná správa o vývoji investovania majetku v dôchodkovom fonde nemusí
obsahovať
a. mená členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti
b. údaje o trhovom riziku dôchodkového fondu
c. údaje o menovom riziku dôchodkového fondu
d. údaje o najväčších investíciách z hľadiska podielu na čistej hodnote majetku v
dôchodkovom fonde
e. vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií dôchodkového fondu k
zmenám v portfóliu dôchodkového fondu
1305. Za nepravdivú alebo zavádzajúcu informáciu v starobnom dôchodkovom
sporení sa pri informovaní o odplate dôchodkovej správcovskej spoločnosti
považuje
a. informácia o odplatách dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez
uvedenia základne ich výpočtu
b. neuvedenie výšky odplaty za výkon depozitárskych služieb
c. informácia, ktorá neobsahuje údaj o odplate za odstupné
d. neuvedenie historického prehľadu výšky odplát
e. neuvedenie odplát všetkých dôchodkových správcovských spoločností
1306. Pri propagácii a reklame starobného dôchodkového sporenia
a. nie je možné ponúkať možnosť účasti v lotérii
b. je možné ponúkať možnosť účasti v lotérii
c. je možné ponúkať možnosť účasti v lotérii s možnosťou výhry najviac 1 000 eur
d. je možné ponúkať možnosť účasti v lotérii, avšak len o reklamné predmety
dôchodkovej správcovskej spoločnosti
e. nie je možné ponúkať možnosť účasti v lotérii bez súhlasu Národnej banky
Slovenska
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1307. Ponuka dočasného starobného dôchodku alebo dočasného predčasného
starobného dôchodku, ktorú poistiteľ vyhotoví sporiteľovi v deň vydania
certifikátu cez ponukový systém, je záväzná
a. 30 dní od jej vyhotovenia a je neodvolateľná
b. 30 dní od jej vyhotovenia, je však odvolateľná
c. 45 dní od jej vyhotovenia a je neodvolateľná
d. 90 dní od jej vyhotovenia, je však odvolateľná
e. 120 dní od jej vyhotovenia a je neodvolateľná
1308. Správcom centrálneho informačného ponukového systému je
a. Sociálna poisťovňa
b. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
c. Národná banka Slovenska
d. príslušná dôchodková správcovská spoločnosť
e. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
1309. Výnos z investovania majetku v dôchodkovom fonde podľa zákona o
starobnom dôchodkovom sporení
a. nie je dôchodok starobného dôchodkového sporenia
b. je dôchodok starobného dôchodkového sporenia
c. je dôchodok starobného dôchodkového sporenia, ak tak v konkrétnom prípade
rozhodne Sociálna poisťovňa
d. je dôchodok starobného dôchodkového sporenia, ak tak v konkrétnom prípade
rozhodne Národná banka Slovenska
e. nie je dôchodok starobného dôchodkového sporenia, ak tak v konkrétnom prípade
rozhodne Národná banka Slovenska
1310. Podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení sa v súvislosti s uzatvorením
zmluvy o poistení dôchodku finančné sprostredkovanie podľa osobitného
predpisu
a. nesmie vykonávať
b. môže vykonávať
c. môže vykonávať, ak sa poistník s príslušným poistiteľom nedohodne inak
d. môže vykonávať, ak pri takomto sprostredkovaní nie sú ponúkané služby a tovary,
ktoré nesúvisia s predmetom uzatvorenej zmluvy o poistení dôchodku
e. môže vykonávať, ak sa na tom poistník dohodne s príslušným poistiteľom
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1311. Je podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení možné vypovedať
zmluvu o poistení dôchodku?
a. nie
b. áno
c. áno, ale iba v prípade, ak sa na tom poistiteľ s poistníkom dohodli v tejto zmluve
d. áno, avšak najneskôr do 30 dní od uzatvorenia tejto zmluvy
e. áno, ak tak rozhodne v konkrétnom opodstatnenom prípade Národná banka
Slovenska
1312. Je podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení možné uzatvoriť zmluvu
o poistení dôchodku svojvoľne
a. nie, len na základe záväznej ponuky
b. áno, ak neexistuje žiadna ponuka
c. áno, ale len v časovo obmedzenej lehote
d. áno, ak s tým poistiteľ súhlasí
e. áno, ak o tom rozhodne Národná banka Slovenska
1313. Je možné v zmluve o poistení dôchodku poistiť iné riziká ako riziko
dlhovekosti a riziko smrti poisteného?
a. nie je to možné
b. je to možné avšak až po súhlase zo Sociálnej poisťovne
c. iba v prípade, že to určilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky
d. iba ak to určila príslušná poisťovňa
e. iba ak má na to poistený zdravotnú výnimku
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1314. Považuje sa pri výkone starobného dôchodkového sporenia za diskrimináciu
aj pokyn na diskrimináciu?
a. áno
b. áno, avšak iba ak bol obsah pokynu skutočne vykonaný a preukázateľne došlo k
diskriminácii
c. áno, nie však ak by jeho vykonaním došlo iba k nepriamej diskriminácii
d. nie
e. nie, ak má byť diskriminácia vykonaná výlučne v záujme zachovania hodnoty
majetku v dôchodkovom fonde a tento postup schválila Národná banka Slovenska
1315. Sporiteľovi, ktorý nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný
dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení
v znení neskorších predpisov alebo ktorý nie je poberateľom starobného
dôchodku a ktorý požiada o prevod dôchodkových práv získaných v
dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému
Európskej únie alebo jej inštitúcie a súhlasí s týmto prevodom, zaniká právne
postavenie sporiteľa v deň,
a. v ktorom bolo Sociálnej poisťovni doručené oznámenie Európskej únie
alebo jej inštitúcie o tomto súhlase, a to spätne odo dňa vzniku jeho
prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení
b. ktorý bezprostredne nasleduje po dni, v ktorom dôjde k prevodu dôchodkových
práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového
systému Európskej únie alebo jej inštitúcie, a to spätne odo dňa zániku jeho prvej
účasti na starobnom dôchodkovom sporení
c. v ktorom bolo Sociálnej poisťovni doručené rozhodnutie Európskej únie alebo jej
inštitúcie o tomto súhlase
d. ktorý bezprostredne nasleduje po dni, v ktorom dôjde k prevodu dôchodkových
práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového
systému Európskej únie alebo jej inštitúcie
e. v ktorom bola Sociálnej poisťovni doručená žiadosť sporiteľa o prevod
dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do
dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie
1316. Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa platia
a. na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici
b. na účet dôchodkovej správcovskej spoločnosti
c. na účet banky určenej dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
d. na pošte prostredníctvom poštovej poukážky na účet príslušného dôchodkového
fondu
e. priamo v pobočke dôchodkovej správcovskej spoločnosti do pokladne
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1317. Medzi úlohy a právomoci Národnej banky Slovenska ako orgánu dohľadu
nad finančným trhom, teda aj nad činnosťou dôchodkových správcovských
spoločností, nepatrí
a. rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov dôchodkovej správcovskej
spoločnosti, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie je príslušný súd
alebo iný orgán podľa zákona o rozhodcovskom konaní
b. výkon dohľadu na mieste v dohliadaných subjektoch finančného trhu
c. vedenie konaní ohľadom udelenia povolení, súhlasov a predchádzajúcich súhlasov
dohliadaným subjektom finančného trhu
d. prispievanie k zabezpečeniu finančnej stability v eurozóne
e. vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti finančného trhu
1318. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení pri definícii pojmu „zamestnanec“
pre účely tohto zákona odkazuje na jeho definíciu uvedenú v
a. zákone o sociálnom poistení
b. zákone o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
c. Zákonníku práce v znení neskorších predpisov
d. zákone o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej
služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
v znení neskorších predpisov
e. zákone o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov
1319. Účelom pravidiel obozretného podnikania, ktoré je dôchodková správcovská
spoločnosť povinná dodržiavať, je zabezpečovať, aby
a. bol majetok v dôchodkových fondoch investovaný v súlade so zákonom
o starobnom dôchodkovom sporení, s inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a so štatútom dôchodkového fondu
b. dôchodková správcovská spoločnosť dosahovala zisk i bez prehľadného,
dôveryhodného a zákonného pôvodu finančných zdrojov
c. právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávala podnikateľskú činnosť nepretržite
najmenej tri roky
d. podiel 55% na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti získala
finančná inštitúcia so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
e. dôchodková správcovská spoločnosť investovala majetok v dôchodkových fondoch
v súlade s odporúčaním audítora
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1320. Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu na vytvorenie nového
dôchodkového fondu podáva
a. dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá nový dôchodkový fond
vytvára
b. budúci depozitár novovytváraného dôchodkového fondu
c. fyzická osoba, ktorú na tento účel splnomocnil dôchodkový fond
d. audítor novovytváraného dôchodkového fondu
e. dôchodkový fond ako právnická osoba sám za seba
1321. Účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkového
fondu musí overiť
a. audítor alebo audítorská spoločnosť a musí ju schváliť valné
zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti
b. Národná banka Slovenska
c. miestne príslušný daňový úrad
d. Ministerstvo financií Slovenskej republiky
e. prokurista dôchodkovej správcovskej spoločnosti
1322. Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad finančným trhom v
konaniach vo veciach jej zverených zákonom o dohľade nad finančným trhom
rozhoduje
a. o právach a povinnostiach dohliadaných subjektov
b. o sporoch z právnych vzťahov medzi dohliadanými subjektmi a ich klientmi
c. o nárokoch na priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného
dôchodku
d. o nároku na priznanie pozostalostných starobných dôchodkov
e. o neplatnosti zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení
1323. Riziko straty, ktoré pre dôchodkový fond vyplýva zo zmeny trhovej hodnoty
pozícií v majetku v dôchodkovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých
trhových faktoroch, ako sú úrokové sadzby, devízové kurzy a ceny akcií sa
nazýva
a. trhové riziko
b. operačné riziko
c. kreditné riziko
d. fixné riziko
e. riziko protistrany
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1324. Ktoré z tvrdení nie je pravdivé?
a. dôchodková správcovská spoločnosť môže zveriť výkon akejkoľvek
činnosti spojenej so správou dôchodkových fondov depozitárovi
b. výkon činností spojených so správou dôchodkových fondov nesmie dôchodková
správcovská spoločnosť zveriť osobe, ktorej záujmy môžu byť v konflikte so
záujmami dôchodkovej správcovskej spoločnosti a sporiteľov
c. zverené činnosti spojené so správou dôchodkových fondov môže fyzická alebo
právnická osoba, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností, vykonávať iba
na území Slovenskej republiky
d. zveriť výkon činností spojených so správou dôchodkových fondov možno, iba ak to
nebráni tomu, aby bol dôchodkový fond spravovaný v najlepšom záujme sporiteľov
e. zverením výkonu činností spojených so správou dôchodkových fondov inej osobe
nie je dotknutá zodpovednosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a depozitára
za škody spôsobené sporiteľom pri správe majetku v dôchodkovom fonde
1325. Zrušiť dôchodkovú správcovskú spoločnosť bez likvidácie
a. možno len zlúčením s inou existujúcou dôchodkovou správcovskou
spoločnosťou s platným povolením Národnej banky Slovenska, ktorá
vytvorila a spravuje dôchodkové fondy, ktoré nie sú v nútenej správe
b. nemožno, nakoľko zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie by
predstavovalo konanie, ktoré by bolo v rozpore so záujmom sporiteľov
c. možno, a to i bez príslušného predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska,
ako vyplýva z ustanovení Obchodného zákonníka upravujúcich zrušenie obchodnej
spoločnosti bez likvidácie
d. nemožno, ak hodnota majetku, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť spravuje,
prevyšuje 5 000 eur
e. možno, ak sa zrušovaná dôchodková správcovská spoločnosť so sporiteľmi dohodne
na výpovednej lehote zo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení kratšej ako
dva mesiace

347

Sektor starobného dôchodkového sporenia

otázky pre vyšší stupeň

1326. Valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozhodnúť o
zrušení dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením s inou
dôchodkovou správcovskou spoločnosťou
a. môže až po nadobudnutí právoplatnosti predchádzajúceho súhlasu
Národnej banky Slovenska
b. môže, a to ešte pred nadobudnutím právoplatnosti príslušného predchádzajúceho
súhlasu Národnej banky Slovenska
c. môže, ak jej Ministerstvo financií Slovenskej republiky odoberie udelené povolenie
na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
d. nemôže; podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení o tom rozhodujú
kvalifikovanou väčšinou hlasov všetci sporitelia
e. môže, ak o tom už predtým rozhodli kvalifikovanou väčšinou hlasov všetci sporitelia
1327. Kto znáša poplatky za vedenie účtu nepriradených platieb u depozitára?
a. dôchodková správcovská spoločnosť
b. dôchodkové fondy spoločne
c. Národná banka Slovenska
d. Sociálna poisťovňa
e. poisťovňa, ktorá je oprávnená vyplácať starobný, predčasný starobný a
pozostalostný dôchodok
1328. Investičné riziko spojené s umiestňovaním prostriedkov technických rezerv
spojených s krytím tohto rizika znáša výlučne
a. poistiteľ
b. dôchodková správcovská spoločnosť
c. sporiteľ
d. depozitár dôchodkového fondu
e. osoba zodpovedná za riadenie rizík
1329. Dobu vyplácania dočasného starobného dôchodku a dočasného predčasného
starobného dôchodku určuje ,
a. sporiteľ v zmluve o poistení dôchodku
b. poistiteľ podľa výšky nasporenej sumy
c. dôchodková správcovská spoločnosť na základe žiadosti sporiteľa
d. Sociálna poisťovňa
e. Centrálny informačný ponukový systém podľa nasporenej sumy
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1330. Majetok v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde môžu tvoriť
okrem dlhopisových a peňažných investícií aj obchody určené výlučne na
obmedzenie
a. úrokového a menového rizika
b. devízového rizika, ale nie úrokového rizika
c. úrokového rizika, ale nie devízového rizika
d. kreditného rizika, ale nie úrokového rizika
e. kreditného rizika a akciového rizika
1331. Poistiteľ podľa tohto zákona je poisťovňa, poisťovňa z iného členského
štátu alebo zahraničná poisťovňa, ktoré sú oprávnené vykonávať poisťovaciu
činnosť
a. v poistnom odvetví poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré
je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia
b. v poistnom odvetví pripoistenie týkajúce sa ochrany zdravia, ktoré je upravené
právnymi predpismi z oblasti ochrany zdravia
c. v akomkoľvek poistnom odvetví, ak má poistiteľ udelené povolenie Ministerstvom
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
d. v akomkoľvek poistnom odvetví bez udeleného povolenia, ak s tým sporiteľ súhlasí
e. v poistnom odvetví verejné zdravotné poistenie, ktoré je upravené zákonom o
zdravotných poisťovniach
1332. Poistník podľa tohto zákona je
a. sporiteľ, ktorý uzatvoril zmluvu o poistení dôchodku
b. zamestnávateľ, ktorý so zamestnancom uzatvoril zmluvu o pripoistení na dôchodok
c. dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá sa stáva právnym nástupcom zanikajúcej
dôchodkovej správcovskej spoločnosti
d. poistiteľ, ktorého určila Sociálna poisťovňa
e. fyzická osoba, ktorú pod dohode s Národnou banku Slovenska určila dôchodková
správcovská spoločnosť
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1333. Podiel poisteného na časti prebytku z výnosov určenej poisteným zodpovedá
a. podielu mesačnej sumy dôchodku poisteného a súčtu všetkých
mesačných súm dôchodkov všetkých poistených k poslednému mesiacu
účtovného obdobia
b. rozdielu mesačných súm dôchodkov všetkých poistených a mesačnej sumy
dôchodku poisteného k poslednému mesiacu účtovného obdobia
c. podielu všetkých mesačných súm dôchodkov všetkých poistených a mesačnej sumy
dôchodku poisteného k poslednému mesiacu účtovného obdobia
d. súčinu mesačnej sumy dôchodku poisteného a koeficientu určeného Národnou
bankou Slovenska
e. podielu 100 mesačných súm najvyšších dôchodkov a 100 najnižších mesačných súm
dôchodkov za predchádzajúci kalendárny rok
1334. Povinné príspevky sú aj
a. dôchodkové práva prevedené z dôchodkového systému Európskej únie
alebo jej inštitúcie do starobného dôchodkového sporenia
b. príspevky prevedené z doplnkového dôchodkového sporenia do systému starobného
dôchodkového sporenia
c. dobrovoľné príspevky sporiteľa, ak s tým dôchodková správcovská spoločnosť
súhlasí
d. doplnkové dôchodkové práva zamestnaných a samostatne zárobkovo činných osôb
pohybujúcich sa v rámci Európskej únie
e. práva podielnika prevedené z tuzemských podielových fondov do systému
starobného dôchodkového sporenia
1335. Zrušiť sa s likvidáciou je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez
zbytočného odkladu, ak
a. nezačne vytvárať a spravovať jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový
fond a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond v lehote šiestich
mesiacov od zápisu do obchodného registra
b. nezačne vytvárať a spravovať jeden vyvážený garantovaný dôchodkový fond a
jeden indexový negarantovaný dôchodkový fond v lehote šiestich mesiacov od
zápisu do obchodného registra
c. spravuje menej ako štyri dôchodkové fondy po uplynutí roku od zápisu do
obchodného registra
d. nezačne vytvárať a spravovať jeden vyvážený dôchodkový fond, jeden indexový
dôchodkový fond a jeden zmiešaný dôchodkový fond v lehote šiestich mesiacov od
zápisu do obchodného registra
e. nezačne vytvárať a spravovať jeden zmiešaný dôchodkový fond a jeden akciový
dôchodkový fond v lehote ôsmich mesiacov od zápisu do obchodného registra
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1336. Pri zlúčení jednej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s inou dôchodkovou
správcovskou spoločnosťou
a. je zakázané zlúčiť akciový negarantovaný dôchodkový fond s iným ako
akciovým negarantovaným dôchodkovým fondom
b. je možné zlúčiť akciový negarantovaný dôchodkový fond s dlhopisovým
garantovaným dôchodkovým fondom
c. je zakázané zlúčiť dôchodkové fondy s rovnakou investičnou stratégiou
d. je možné zlúčiť indexový negarantovaný dôchodkový fond s dlhopisovým
garantovaným dôchodkovým fondom
e. je zakázané zlúčiť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond s iným dlhopisovým
garantovaným dôchodkovým fondom
1337. V dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa nesmú nachádzať
a. dlhové cenné papiere kopírujúce akciový index
b. podielové listy peňažných podielových fondov
c. dlhopisy vydané výrobným podnikom, ktorého ratingové hodnotenie uznanou
ratingovou agentúrou sa nachádza v investičnom pásme
d. dlhopisy vydané Slovenskou republikou
e. dlhopisy zaručené Slovenskou republikou
1338. Výnos z investovania sa vypláca sporiteľovi, ktorý požiadal dôchodkovú
správcovskú spoločnosť ktorej je sporiteľom o jeho vyplácanie a ktorý
a. dovŕšil dôchodkový vek a nie je poberateľom starobného dôchodku
alebo predčasného starobného dôchodku s programovým výberom
b. nedovŕšil dôchodkový vek a je poberateľom predčasného starobného dôchodku s
programovým výberom
c. dovŕšil dôchodkový vek a súčasne je poberateľom starobného dôchodku
d. nedovŕšil dôchodkový vek a nie je poberateľom starobného dôchodku
e. nedovŕšil dôchodkový vek a nie je poberateľom doplnkového starobného dôchodku
1339. Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok sa vypláca:
a. mesačne pozadu a je splatný najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho
mesiaca, nasledujúceho po tom v ktorom sa vypláca
b. mesačne vopred
c. podľa dohody
d. ako určí Sociálna poisťovňa v svojom rozhodnutí o priznaní dôchodku
e. kedykoľvek keď o to poberateľ písomne požiada
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