Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
P
Test typu:
Séria: 3
Verzia: 3.00
Čas na vypracovanie vrátane vypísania osobných údajov:
Poučenie:

Počet otázok:
40 minút

36

Maximálny počet bodov, ktoré je možné dosiahnuť je 50, na hodnotenie
„VYHOVEL“ potrebuje skúšaná osoba dosiahnuť najmenej 90% z celkového
súčtu bodov otázok skúšobného testu, t.j. 45 bodov. Správnu odpoveď označte
krížikom „ a “ v zápisnici o vykonaní skúšky. Opravu označenej odpovede
vykonajte zakrúžkovaním „ a “ označenej odpovede a opätovným označením
novej odpovede krížikom. Pri hodnotení testu možno započítať len dve opravy
odpovedí pri otázkach s najnižším poradovým číslom.
!!! DO TESTU ODPOVEDE NEZNAČTE !!!
Otázky za 1 bod

1.

Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy a
a)
v jej medziach a medziach rozhodnutí obecného zastupiteľstva,
b)
v jej medziach a medziach rozhodnutí mestského zastupiteľstva,
c)
v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

2.

Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Nikto
nesmie byť
a)
pozbavený života,
b)
pozbavený smrti,
c)
pozbavený rodičov.

3.

V rámci predchádzania požiarom fyzická osoba - podnikateľ a fyzická osoba
a)
nesmie vypaľovať porasty kríkov, bylín ani stromov,
b)
nesmie vypaľovať porasty kríkov, bylín ani stromov, pokiaľ sú v lese,
c)
môže vypaľovať porasty bylín a kríkov, ak to nie je v období sucha.

4.

Osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase majú za úlohu
pri zistení nedostatkov na kontrolovanom pracovisku
a)
odstraňovať zistené nedostatky a v prípade, že ich nemôžu odstrániť sami, oznámiť
zistenú skutočnosť zodpovednému vedúcemu,
b)
oznámiť zistené nedostatky zodpovednému vedúcemu,
c)
zistené nedostatky zapísať do knihy služieb.

5.

Rany pri poskytovaní prvej pomoci
a)
vyplachujeme čistou vodou,
b)
nevyplachujeme ničím,
c)
vyčistíme liehom.

6.

Prvú pomoc pri krvácaní z tráviaceho ústrojenstva poskytneme tak, že osobu
a)
položíme do polosedu s nohami pokrčenými v kolenách, na nadbrušie prikladáme
studený obklad, zabezpečíme úplný pokoj, nepodávame žiadne tekutiny ani jedlo,
b)
položíme do polosedu s nohami pokrčenými v kolenách a podáme ľahké jedlo,
c)
položíme do poloľahu s nohami za ušami, zabezpečíme pokoj, nepodávame jedlo
ani nápoje.
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7.

Rozhodnutia vydávané v správnom konaná musia obsahovať
a) iba výrok a odôvodnenie,
b) výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade), odôvodnenie nie je potrebné, ak
sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu,
c) výrok, dôvodovú správu a poučenie o rozklade.

8.

Priestupky sú upravené
a) iba v zákone o súkromných bezpečnostných službách,
b) iba v zákone o priestupkoch,
c) v zákone o priestupkoch alebo v inom zákone.

9.

Na prejednávanie priestupkov na úseku súkromnej bezpečnosti
a) sa vzťahuje zákon o súkromnej bezpečnosti, ak zákon o priestupkoch neustanovuje
inak,
b) sa vzťahuje zákon o priestupkoch, ak zákon o súkromnej bezpečnosti neustanovuje
inak,
c) sa vzťahuje zákon o priestupkoch, ak správny poriadok neustanovuje inak.

10. Trasologické stopy sú
a) stopy obuvi,
b) odtlačky papilárnych línii prstov nôh a rúk,
c) rastlinný materiál.
11. Dôkazy pre účely trestného konania môžu obstarávať
a) len orgány činné v trestnom konaní,
b) len advokát,
c) aj strany v trestnom konaní prostredníctvom detektívnej služby.
12. Obhliadku podľa Trestného poriadku môže vykonať
a) osoba poverená výkonom fyzickej ochrany,
b) orgán činný v trestnom konaní a v konaní pred súdom súd,
c) osoba poverená výkonom pátrania.
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13. Pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv a slobôd osoby je
policajt povinný túto osobu hneď, ako je to možné, poučiť o jej právach,
a) ak je táto osoba pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu alebo iného
protiprávneho činu,
b) bez ohľadu na to, či táto osoba je poškodenou osobou, alebo či je, alebo nie je
páchateľom priestupku alebo trestného činu, alebo iného protiprávneho činu,
c) ak je táto osoba poškodenou osobou v konaní o priestupku alebo v konaní o trestnom
čine, alebo v konaní o inom protiprávnom čine.
14. Policajt pri preukazovaní príslušnosti k Policajnému zboru podľa zákona o Policajnom
zbore
a) služobný preukaz vydá z ruky na požiadanie osoby poverenej výkonom fyzickej
ochrany, ktorá je oprávnená kontrolovať vstup osôb do objektu,
b) služobný preukaz vydá z ruky na požiadanie osoby vstupujúcej do chráneného objektu
bez ohľadu na to, či tam vstup kontroluje osoba poverená výkonom fyzickej ochrany,
c) služobný preukaz nesmie vydať z rúk.
15. Ak osoba poverená výkonom pátrania požiada vojenského policajta o poskytnutie
pomoci, vojenský policajt
a) nie je nikdy povinný pomoc poskytnúť,
b) je povinný pomoc poskytnúť v rozsahu úloh Vojenskej polície,
c) je oprávnený pomoc poskytnúť.
16. Vyzvať osobu poverenú výkonom fyzickej ochrany, aby preukázala svoju totožnosť,
príslušník obecnej polície
a) môže, ak je táto osoba pristihnutá pri spáchaní priestupku, alebo je od nej požadované
vysvetlenie, alebo ide o hľadanú osobu,
b) môže, ak je táto osoba pristihnutá pri spáchaní trestného činu,
c) nemôže.
17. Účelom spracúvania osobných údajov je
a) vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných
údajov, ktorý sa neviaže na určitú činnosť,
b) vopred nevymedzený zámer spracovania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú
činnosť,
c) vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných
údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.
18. Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
a) vrátane jej zmeny, dodatkov a zrušenia musí mať písomnú formu,
b) nemusí mať písomnú formu,
c) musí mať písomnú formu, jej zmeny, dodatky a zrušenie nemusia mať písomnú formu.
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19. Bezpečnostnou praxou sa rozumie
a) fyzická ochrana, pátranie a technická služba,
b) fyzická ochrana, pátranie, odborná príprava a poradenstvo na tieto činnosti,
c) fyzická ochrana, pátranie, technická služba a odborná príprava a poradenstvo na tieto
činnosti.
20. Osoba, ktorá sa povinne zapisuje do obchodného registra, je povinná podať návrh na
zápis do obchodného registra
a) do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na
prevádzkovanie bezpečnostnej služby,
b) do 90 dní odo dňa vydania rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie
bezpečnostnej služby,
c) do 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na
prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
21. Zákon o súkromnej bezpečnosti sa na činnosti, ktoré sú bezpečnostnou službou, ak
ich vykonáva pre vlastnú potrebu štátny orgán
a) nevzťahuje,
b) vzťahuje v plnom rozsahu,
c) vzťahuje len čiastočne.
22. Odborne spôsobilou osobou je na účely zákona o súkromnej bezpečnosti osoba,
a) ktorá dosiahla vzdelanie pre danú činnosť, nemusí však byť držiteľom preukazu odbornej
spôsobilosti,
b) ktorá dosiahla vzdelanie ustanovené pre danú činnosť a je držiteľom preukazu odbornej
spôsobilosti,
c) ktorá nedosiahla vzdelanie ustanovené pre danú činnosť a je držiteľom preukazu
odbornej spôsobilosti.
Otázky za 2 body
23. V žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby právnická
osoba uvedie okrem iných údajov aj
a) obchodné meno a sídlo, prípadne adresu miesta činnosti organizačnej zložky podniku
alebo podniku zahraničnej osoby,
b) obchodné meno a miesto činnosti fyzickej osoby,
c) identifikačné údaje riaditeľa odštepného závodu.
24. Písomnosti, ktoré k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej
služby pripája fyzická osoba
a) pripojí aj o zodpovednom zástupcovi, ak ho ustanovila,
b) nepripojí o zodpovednom zástupcovi, lebo ho nemôže ustanoviť,
c) môže pripojiť, ale aj nemusí pripojiť o zodpovednom zástupcovi.
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25. Keď krajské riaditeľstvo Policajného zboru odňalo licenciu na prevádzkovanie
strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva preto, lebo
prevádzkovateľ opakovane závažným spôsobom porušoval povinnosti ustanovené
zákonom o súkromnej bezpečnosti
a) tomu istému prevádzkovateľovi možno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie strážnej
služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva udeliť až po uplynutí piatich
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie,
b) tomu istému prevádzkovateľovi nemožno udeliť ďalšiu licenciu na prevádzkovanie
strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva,
c) tomu istému prevádzkovateľovi nemožno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie strážnej
služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva udeliť ak sa jedná o
právnickú osobu.
26. Správa o činnosti bezpečnostnej služby
a) sa podáva na štatistickom formulári, ktorý je v prílohe vykonávacieho predpisu zákona
o súkromnej bezpečnosti,
b) obsahuje označenie prevádzkovateľa bezpečnostnej služby, štatistické údaje, zoznam
chránených objektov a chránených miest, zoznam zmlúv, opisnú časť, dátum
vypracovania správy, odtlačok pečiatky a podpis prevádzkovateľa alebo štatutárneho
orgánu prevádzkovateľa a telefonický kontakt,
c) má označenie prevádzkovateľa, opisnú časť, dátum vypracovania správy, odtlačok
pečiatky a podpis prevádzkovateľa alebo štatutárneho orgánu prevádzkovateľa.
27. Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby môže zamestnávať iba osobu, ktorá je
a) bezúhonná a zdravotne spôsobilá a spĺňa ďalšie podmienky, ak ich zákon o súkromnej
bezpečnosti vyžaduje,
b) bezúhonná, spoľahlivá, zdravotne spôsobilá a spĺňa ďalšie podmienky, ak ich zákon
o súkromnej bezpečnosti vyžaduje,
c) bezúhonná a občanom Slovenskej republiky a spĺňa ďalšie podmienky, ak ich zákon
o súkromnej bezpečnosti vyžaduje.
28. Bezúhonnosť a spoľahlivosť osoby, ktorá má byť poverená pátraním v objekte
osobitnej dôležitosti preveruje
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
b) nikto, lebo v objektoch osobitnej dôležitosti sa nevykonáva pátranie,
c) prevádzkovateľ bezpečnostnej služby a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
29. Strážnu službu poskytovať spôsobom, ktorý by mohol vzbudzovať dôvodnú obavu,
že bude zneužitá na potláčanie práv a slobôd
a) je zakázané, ak s tým nesúhlasí dotknutá osoba,
b) je zakázané vždy,
c) nie je zakázané.
30. Pri prevádzkovaní detektívnej služby sa nesmie okrem iného pátrať
a) po politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení, iba ak ide o skutočnosti,
ktoré by mohli viesť k rozvodu manželstva a zmluvu uzavrel jeden z manželov,
b) po politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení, iba ak ide o skutočnosti,
ktoré by mohli viesť k rozvodu manželstva,
c) po politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení.
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31. Ochranu objektov osobitnej dôležitosti nemôže vykonávať prevádzkovateľ, ktorý
a)
v posledných troch rokoch opakovane porušil povinnosti ustanovené zákonom
o súkromnej bezpečnosti alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
v posledných dvoch rokoch opakovane porušil povinnosti ustanovené zákonom
o súkromnej bezpečnosti alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c)
v posledných dvoch rokoch bol opakovane postihnutý za porušenie povinnosti
ustanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti alebo inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
32. Vykonanie zásahu pri výkone fyzickej ochrany, pri ktorom bol použitý vecný
bezpečnostný prostriedok, prevádzkovateľ strážnej služby ohlásiť najbližšiemu
útvaru Policajného zboru
a)
je povinný vždy,
b)
je povinný vtedy, keď došlo k usmrteniu osoby,
c)
nie je povinný.
33. V evidencii zásahov prevádzkovateľ detektívnej služby vedie zásahy
a)
pri ktorom bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok alebo pri
ktorom došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby alebo k obmedzeniu osobnej slobody
osoby alebo pri ktorom bolo vyžadované preukázanie totožnosti osoby,
b)
pri ktorom bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok alebo pri
ktorom došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby alebo k obmedzeniu osobnej slobody
osoby,
c)
pri ktorom bola použitá strelná zbraň alebo technický prostriedok alebo pri ktorom
došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby alebo k obmedzeniu osobnej slobody osoby.
34. Prevádzkovateľ detektívnej služby môže informácie získané v súvislosti
s poskytovaním detektívnej služby oznámiť iba
a)
osobe, ktorá uzatvorila zmluvu o poskytovaní detektívnej služby alebo osobe ňou
písomne splnomocnenej, ak zákon o súkromnej bezpečnosti neustanovuje inak,
b)
osobe, po ktorej bolo vykonávané pátrania, ak zákon o súkromnej bezpečnosti
neustanovuje inak,
c)
orgánom činným v trestnom konaní, policajným orgánom a prokurátorovi.
35. Osoba, ktorá má udelenú licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby pre iné
osoby
a)
nemôže prevádzkovať vlastnú ochranu,
b)
môže prevádzkovať vlastnú ochranu v rozsahu udelenej licencie,
c)
môže prevádzkovať vlastnú ochranu, ak má udelenú licenciu na vlastnú ochranu.
36. Fyzická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany,
k žiadosti o udelenie licencie pripojí
a)
prehľad svojich podnikateľských činnosti,
b)
doklad o zaplatení správneho poplatku,
c)
preukaz odbornej spôsobilosti typu P.

Skontrolujte, či ste v zápisnici o vykonaní skúšky nezabudli označiť správnu odpoveď pri
niektorej z otázok.
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