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. Petičné právo sa zaručuje. Petíciou
a) možno vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd,
b) nemožno vyzývať na porušovania základných práv a slobôd,
c) možno i nemožno vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd.
2. Každý má právo na slobodnú voľbu povolania, prípravu naň, ako aj právo podnikať,
a) zákon musí obmedziť podmienky výkonu určitých povolaní,
b) podmienky o obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností nemôže obmedziť ani
zákon,
c) podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností môže obmedziť zákon.
3. Práškový hasiaci prístroj
a) možno použiť na hasenie nehoriacich zariadení pod elektrickým napätím,
b) nemožno použiť na hasenie horiacich zariadení pod elektrickým napätím,
c) možno použiť na hasenie horiacich zariadení pod elektrickým napätím.
4. Vodný hasiaci prístroj sa nesmie používať na hasenie
a) dreva, uhlia, papiera, slamy,
b) elektrických zariadením pod napätím, horľavých kovov a ich zlúčenín,
c) organických látok.
5. Pri prehriatí organizmu a slnečnom úpale
a) postihnutého uložíme do chladnej miestnosti alebo aspoň do tieňa, uvoľníme mu šaty na
krku a hrudi a prikladáme studené obklady,
b) postihnutého masírujeme teplými žinenkami,
c) postihnutému dáme vypiť pivo, a to čo najchladnejšie.
6. Medzi zásady prvej pomoci nepatrí
a) nerozhodnosť a nepokoj,
b) rozvaha, rozhodnosť a rýchlosť,
c) správnosť a účelnosť.
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7.

Ústne pojednávanie je
a)
neverejné, pokiaľ osobitný zákon alebo správny orgán neustanovia inak,
b) vždy verejné,
c)
verejné, pokiaľ osobitný zákon alebo správny orgán neustanovia inak.

8.

Obvinený z priestupku proti rozkazu o uložení pokuty môže podať
a)
odpor po 15 dňoch odo dňa doručenia rozkazu,
b) odpor do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu,
c)
odpor do 7 dní odo dňa doručenia rozkazu.

9.

Podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike o priestupku v prvom
stupni koná správny orgán
a)
v písomnom pojednávaní,
b) v ústnom pojednávaní,
c)
v ústnom alebo písomnom pojednávaní.

10. Medzi pyrotechnické stopy nepatria
a)
munícia,
b) nástražné výbušné systémy,
c)
stopy bosých nôh a obuvi.
11. V krajnej núdzi sa odvracia
a)
nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému Trestným zákonom,
b) priamo hroziaci alebo trvajúci útok,
c)
trvajúci útok na záujem chránený Trestným zákonom.
12. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, ktorej bol uložený v
konaní o priestupku zákaz činnosti, a aj napriek zákazu túto činnosť vykonáva,
a)
dopustí sa tým ďalšieho priestupku,
b) dopustí sa tým trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia,
c)
dopustí sa tým len porušenia interných predpisov zamestnávateľa.
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13. Policajný zbor
a) je ozbrojený bezpečnostný zbor,
b) je ozbrojená sila Slovenskej republiky,
c) je orgán štátnej moci.
14. Podľa zákona o Policajnom zbore policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti
ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe zbraň. Zamestnancovi súkromnej
bezpečnostnej služby takúto zbraň
a) odňať nemôže,
b) odňať nemôže, iba ak sa jedná o osobu poverenú výkonom fyzickej ochrany,
c) odňať môže.
15. Odobrať zbraň osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany vojenský policajt
a) nie je oprávnený,
b) je oprávnený iba vo vojenskom priestore alebo v priestore, kde prebiehajú vojenské
akcie alebo vojenské operácie,
c) je oprávnený tak ako iným osobám.
16. Príslušník obecnej polície môže osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany uložiť v
blokovom konaní pokutu za spáchanie priestupku na úseku verejného poriadku
a) za podmienok ustanovených zákonom o priestupkoch,
b) nemôže,
c) za podmienok ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti.
17. Za bezpečnosť osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov
zodpovedá
a) len prevádzkovateľ, ktorý spracováva osobné údaje,
b) len sprostredkovateľ osobných údajov,
c) prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ osobných údajov.
18. Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
a) musí mať písomnú formu, jej zmeny, dodatky a zrušenia nemusia mať písomnú formu,
b) vrátane jej zmeny, dodatkov a zrušenia musí mať písomnú formu,
c) nemusí mať písomnú formu.
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19. Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vozidlá
so zvláštnymi výstražnými znameniami
a)
smie používať na základe súhlasu udeleného dopravným inšpektorátom,
b)
nesmie používať,
c)
smie používať, ak prepravuje finančnú hotovosť.
20. Vlastná ochrana podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je prevádzkovaná
a)
len pre vlastnú potrebu,
b)
aj pre iné fyzické osoby a právnické osoby,
c)
aj pre iné fyzické osoby, právnické osoby a orgány verejnej správy.
21. Ukladať plnenie úloh, ktoré nie sú v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti
alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobe poverenej výkonom
fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy prevádzkovateľ
a)
nesmie počas vykonávania zásahov,
b)
môže na základe výnimiek uvedených v zákone o súkromnej bezpečnosti,
c)
nesmie.
22. Ak je osoba stíhaná pre úmyselný trestný čin, považuje sa na účely zákona
o súkromnej bezpečnosti za osobu
a)
nie bezúhonnú,
b)
spoľahlivú,
c)
nie spoľahlivú.
Otázky za 2 body
23. Záznam o kontrole spracovaný o výsledku štátneho dozoru alebo kontroly podľa
zákona o súkromnej bezpečnosti
a)
musí obsahovať aj vlastnoručný podpis zástupcu kontrolovaného subjektu alebo jeho
zamestnanca, ktorý bol so záznamom o kontrole oboznámený,
b)
nemusí obsahovať aj vlastnoručný podpis zástupcu kontrolovaného subjektu alebo jeho
zamestnanca, ktorý bol so záznamom o kontrole oboznámený,
c)
musí obsahovať aj vlastnoručný podpis zástupcu kontrolovaného subjektu alebo jeho
zamestnanca, ktorý bol so záznamom o kontrole oboznámený iba vtedy, ak bol pri
výkone štátneho dozoru alebo kontroly prítomný.
24. 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,
b)
po politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení,
c)
po politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení, iba ak ide o skutočnosti,
ktoré by mohli viesť k rozvodu manželstva a zmluvu uzavrel jeden z manželov.
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25. V žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany právnická osoba
neuvedie
a) zoznam chránených objektov alebo chránených osôb a ich adresy,
b) priezvisko, meno, titul, dátum a miesto narodenia, miesto pobytu a rodné číslo
štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby,
c) prehľad vecných bezpečnostných prostriedkov používaných pri výkone vlastnej ochrany.
26. Dbať na ochranu osobnosti, osobných údajov v informačných systémoch, dobrú
povesť právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva, je prevádzkovateľ
detektívnej služby
a) nie je povinný,
b) povinný vždy,
c) je povinný pri výkone pátrania na objektoch osobitnej dôležitosti.
27. Plniť povinnosti ustanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti alebo inými
všeobecne záväznými právnymi predpismi pre prevádzkovateľa strážnej služby je
a) povinnosťou,
b) oprávnením,
c) alternatívou.
28. Ak prevádzkovateľ zamestnáva osobu, ktorá nespĺňa podmienku bezúhonnosti alebo
spoľahlivosti viac ako tri mesiace odo dňa, keď sa dozvedel, že zamestnanec nespĺňa
tieto podmienky
a) krajské riaditeľstvo Policajného zboru odníme licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej
služby,
b) krajské riaditeľstvo Policajného zboru môže odňať licenciu na prevádzkovanie
bezpečnostnej služby,
c) krajské riaditeľstvo Policajného zboru pozastaví prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
29. Doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem odpisu
registra trestov a lekársky posudok nie starší ako tri mesiace, prevádzkovateľ strážnej
služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, ktorý je fyzickou osobou,
krajskému riaditeľstvu Policajného zboru raz za dva roky predkladá
a) aj o štatutárnom orgáne alebo jeho členoch,
b) aj o osobách, ktoré majú 15 a viac percent majetkový podiel,
c) aj o prokuristovi, vedúcom organizačnej zložky, vedúcom podniku zahraničnej osoby,
splnomocnencovi prevádzkovateľa a zodpovednom zástupcovi, ak ich má ustanovených.
30. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru môže dodatočne určiť alebo zmeniť podmienky
prevádzkovania bezpečnostnej služby, ak sa jedná
a) o detektívnu službu, strážnu službu alebo odbornú prípravu a poradenstvo,
b) iba o strážnu službu alebo detektívnu službu,
c) iba o detektívnu službu a vlastnú ochranu.

[5]
Copyright © 2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

31. Ak fyzická osoba, ktorá prevádzkuje strážnu službu, detektívnu službu, odbornú
prípravu a poradenstva prestane byť spoľahlivá preto, lebo je trestne stíhaná za
úmyselný trestný čin, krajské riaditeľstvo Policajného zboru
a)
pozastaví prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a
poradenstva do konečného rozhodnutia vo veci,
b)
pozastaví prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a
poradenstva najdlhšie na tri mesiace,
c)
odníme licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej
prípravy a poradenstva.
32. Prevádzkovateľ strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy
a
poradenstva je povinný krajskému riaditeľstvu Policajného zboru oznámiť zmeny
všetkých údajov, ktoré uviedol v žiadosti o udelenie licencie a doložiť o tom doklady,
ako aj doložiť zmenu dokladov, ktoré pripojil k žiadosti o udelenie licencie
a)
najneskôr do 15 dní po vykonaní týchto zmien,
b)
najskôr do 15 dní po vykonaní týchto zmien,
c)
neodkladne.
33. Právnická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie odbornej prípravy
a poradenstva k žiadosti o udelenie licencie nepripojí
a)
zmluvu alebo listinu o založení právnickej osoby,
b)
doklad označujúci orgán, ktorý vykonáva jej sociálne zabezpečenie,
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku.
34. Fyzická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie detektívnej služby
v žiadosti o udelenie licencie neuvedie
a)
obchodné meno a miesto činnosti fyzickej osoby,
b)
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo štatutárneho orgánu,
c)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi.
35. Zmluvu o poskytovaní bezpečnostnej služby, jej zmeny, dodatky a zrušenie,
prevádzkovateľ bezpečnostnej služby
a)
je povinný uschovávať v prevádzke počas jej plnenia a najmenej päť rokov od
skončenia zmluvného plnenia,
b)
nie je povinný uschovávať, ak sa nejedná o detektívnu službu,
c)
je povinný uschovávať v sídle právnickej osoby alebo v mieste činnosti fyzickej osoby
počas jej plnenia a päť rokov od skončenia zmluvného plnenia.
36. Opisná časť správy o činnosti bezpečnostnej služby údaje o zmluvách o poskytovaní
bezpečnostnej služby
a)
obsahuje, s uvedením jej účastníkov,
b)
neobsahuje,
c)
obsahuje iba pri zmluve o poskytovaní detektívnej služby.

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