Telekomunikačné právo, skúška 28.5.2011
Otázky som spísal ako som si pamätal, bolo ich 24, na vykonanie skúšky má byť minimálne 8
správnych odpovedí, všade je správna iba jedna odpoveď.
1. Ktoré údaje sú povinné pri telefónnom zozname?
A) meno, priezvisko, telefónne číslo
B) meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo
C) meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo
D) meno, priezvisko, registračná adresa, telefónne číslo
2. Ktoré údaje nie sú povinné pri právnickej osobe?
A) meno
B) meno generálneho riaditeľa
C) predmet činnosti podnikania
D) adresa sídla
3. Ktoré z nasledujúcich je právna norma?
A) sú povinní
4. Ak dostaneme mail, musí byt identifikovateľný odosielateľ, aby
A) sme mu mohli odpovedať
B) mohli ho identifikovať podľa čísla v registri?
C) aby sme mohli zakliknúť, že správy v budúcnosti nechceme dostávať
D) Je zakázané zasielanie elektronickej pošty, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa
odosielateľa, na ktorú môže príjemca zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ.
5. Čo nepatrí ... ?
A) Vytyčovací bod podzemného vedenia
B) nefunkčné zariadenia
6. Ak sa zaviažeme operátorovi, na koľko to môže byť maximálne pri prvom raze?
A) 6 mesiacov
B) 12 mesiacov
C) 18 mesiacov
D) 24 mesiacov
7. Ak chce podnik poskytovať telekomunikačné služby musí:
A) doručiť telekomunikačnému úradu podpísané splnené podmienky
B) oznámi individuálne oznámenie telekomunikačnému úradu
8. Ak sa udelí pokuta:
A) oznámi sa to na mieste
B) operátor to robí prostredníctvom svojho zamestnanca, ktorý osobne správu doručí

C) oznámenie príde zákazníkovi
9. Kedy nemôže užívateľ odstúpiť od zmluvy:

A) neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok
B) ak operátor neohlási vopred krátkodobú prestávku (chybu)
C) ak podnik ani po opakovanej uznanej reklamácii neposkytuje službu podľa zmluvy alebo v
stanovenej kvalite
D) podnik neoznámi účastníkovi výsledok prešetrenia reklamácie
10. Ktoré z nasledujúcich rozhoduje o pridelení čísla:
A) nariadenie TÚ o
B) číslovací plán
C) niečo s frekvenčným spektrom
11. Ktoré organizácie súvisia s telekomunikáciami:
A) Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, telekomunikačný úrad
B) Ministerstvo dopravy pôst a telekomunikácií, telekomunikačný úrad
12. Sústavu štátnych orgánov tvorí:
A) ministerstvá a iné orgány ústrednej a miestnej štátnej správy, orgány samosprávy, ústavný
súd
B) súdy
13. Postavenie subjektov je rovnoprávne ak:
A) je jeden fyzický subjekt a jeden právnický
B) subjekty v súkromnom práve
14. Či môže niečo zasahovať do zákona 351/2011 z.z. o elektronických komunikáciách
A) nariadenia
B) rozšírenie
C) úprava
15. Významný podnik je povinný:
A) uplatňovať voči iným podnikom porovnateľné podmienky ako keby využíval pre vlastnú
potrebu
16. Významný podnik:
A) uplatňuje voči
17. TÚ slúži na:
A) kontrolu
B) pokuty

18. Analýza relevantného trhu sa vykonáva:
A) porovnáva s EÚ
B) relevantne
19. Počítačový program:
A) je možné využívať dodržaním licenčných podmienok
B) Je možné šíriť ďalej, ak to oznámime autorovi
C) je dielo viacerých ľudí
D) nie je dielo
20. Čo je to univerzálna služba?
A) Univerzálna služba je minimálny súbor služieb, ktoré sú dostupné v určenej kvalite na
celom území štátu všetkým koncovým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu a za
prijateľnú cenu, ktorou je cena prihliadajúca na úroveň spotrebiteľských cien a príjmy
obyvateľov
21. Výber frekvenčného spektra
A) niečo so škodlivým rušením
B) každému to umožnia
C) robí sa výberové konanie
22. Prenositeľnosť čísla je možné:
A) geografických čísel v rámci geograficky určenej číslovacej oblasti a negeografických čísel na
ktoromkoľvek mieste
23. Zverejnenie osobných údajov:
A) ak nie je iná možnosť identifikácie
24. Niečo s veľko a maloobchodnými podnikmi

