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. Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý
a) sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo,
b) vychádza z náboženskej ideológie,
c) vychádza z vedúcej úlohy marxistickej ľavice.
2. V SR štátna moc vychádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich
a) volených zástupcov alebo priamo,
b) nevolených zástupcov,
c) nepriamych zástupcov.
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. Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti
a) je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na
zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných
záchranných prác,
b) nie je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na
zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných
záchranných prác,
c) je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na
zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných
záchranných prác a na účely cvičenia hasičskej jednotky.
5. Keď krváca väčšia tepna
a) prítok krvi zastavíme tlakom nad i pod poraneným miestom,
b) prítok krvi zastavíme tlakom pod poraneným miestom,
c) prítok krvi do poraneného miesta zastavíme tlakom nad poraneným miestom.
6. Šaty prilepené na koži pri popáleninách
a) odlepíme z tela a ošetríme rany,
b) odlepíme z tela, ale ošetrenie rany necháme na odborný lekársky zásah,
c) látku obstriháme a nestrhávame.
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7.

Ak pobyt účastníka konania, ktorému správny orgán odníma preukaz odbornej
spôsobilosti, nie je známy,
a) písomnosti sa mu doručia verejnou vyhláškou,
b) nemožno mu preukaz odbornej spôsobilosti odňať,
c) vyhlási sa po ňom pátranie.

8.

Zodpovednosť za priestupok zaniká,
a) ak od jeho spáchania neuplynuli dva roky alebo ak sa na priestupok vzťahuje
amnestia,
b) ak od jeho spáchania uplynuli dva roky alebo ak sa na priestupok vzťahuje amnestia,
c) ak od jeho spáchania uplynul rok alebo ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.

9.

Priestupok proti majetku možno spáchať
a) úmyselným zavinením,
b) zavinením z nedbanlivosti,
c) zavinením čo aj z nedbanlivosti.

10. Biologické stopy sú
a) odtlačky bosých nôh,
b) krv, moč, vlasy, chlpy,
c) odtlačky po nástrojoch.
11. Ten, kto obmedzil osobnú slobodu osobe pristihnutej pri páchaní trestného činu
alebo bezprostredne po ňom,
a) je povinný takúto osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, Vojenskej
polície alebo Colnej správy,
b) nie je povinný takúto osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru,
Vojenskej polície alebo Colnej správy,
c) je povinný po zistení totožnosti osoby, túto okamžite prepustiť.
12. Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov
(spolupáchatelia)
a) zodpovedá len ten, kto sa na spáchaní trestného činu podieľal vo väčšej miere,
b) nezodpovedá za trestný čin nikto,
c) zodpovedá každý z nich ako keby trestný čin spáchal sám.
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13. Policajný zbor je podriadený
a) ministrovi vnútra Slovenskej republiky,
b) prezidentovi Policajného zboru,
c) vláde Slovenskej republiky.
14. Podľa zákona o Policajnom zbore preukaz odbornej spôsobilosti vydaný podľa zákona
o súkromnej bezpečnosti
a) nemožno považovať za doklad totožnosti na preukázanie totožnosti osoby,
b) je dokladom totožnosti na preukázanie totožnosti, ak sa jedná o preukaz odbornej
spôsobilosti typu S,
c) je dokladom totožnosti na preukázanie totožnosti, ak sa jedná o preukaz odbornej
spôsobilosti typu P.
15. Ak vojenský policajt oprávnene vyžaduje preukázanie totožnosti a vyzvaná osoba
odmietne preukázať svoju totožnosť, vojenský policajt
a) je oprávnený osobu predviesť na zistenie totožnosti na najbližší útvar Vojenskej polície,
b) je oprávnený osobu predviesť na zistenie totožnosti na najbližší útvar Policajného zboru,
c) nie je oprávnený osobu predviesť na zistenie totožnosti.
16. Vozidlá súkromných bezpečnostných služieb príslušníci obecnej polície zastavovať
a) nemôžu, ak sú vo vozidlách prepravované chránené osoby,
b) nemôžu, ak je vo vozidlách prepravovaný majetok,
c) môžu tak ako iné vozidlá.
17. Orgánom štátnej správy ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov je
a) Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru,
b) Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
c) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
18. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru udelí licenciu
bezpečnostnej služby fyzickej osoby, ak dosiahla vek
a) 21 rokov,
b) 19 rokov,
c) 20 rokov.
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na

prevádzkovanie

19. Oprávnenie za podmienok podľa osobitného predpisu presvedčiť sa, či osoba ktorá
vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje,
nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok podľa
zákona o súkromnej bezpečnosti, môže využiť len osoba
a) poverená výkonom pátrania podľa zákona o súkromnej bezpečnosti,
b) poverená výkonom ochrannej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti,
c) poverená výkonom fyzickej ochrany podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.
20. Ak preukaz odbornej spôsobilosti stratil platnosť z dôvodu uplynutia doby na ktorú
bol vydaný, je jeho držiteľ povinný ho odovzdať Ministerstvu vnútra Slovenskej
republiky do
a) 10 dní od zániku platnosti,
b) 30 dní od zániku platnosti,
c) 15 dní od zániku platnosti.
21. Fyzická ochrana obchôdzkou, strážením alebo monitorovanie pohybu a konania
osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí sa v zmysle
zákona o súkromnej bezpečnosti musí vykonávať podľa
a) vopred vypracovaného plánu služieb,
b) dodatočne vypracovaného plánu služieb,
c) vopred vypracovaného poplachového plánu.
22. Uchádzača, ktorý nevykoná úspešne riadnu skúšku, možno prihlásiť na vykonanie
opravnej skúšky
a) ihneď po jej neúspešnom vykonaní,
b) až po uplynutí jedného mesiaca,
c) až po uplynutí troch mesiacov.
Otázky za 2 body
23. Fyzická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie odbornej prípravy
a poradenstva k žiadosti o udelenie licencie nepripojí
a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,
b) doklad preukazujúci jej vzdelanie a preukaz typu P,
c) doklad o zaplatení správneho poplatku.
24. Prevádzkovateľ strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva,
ktorý je fyzickou osobou, je krajskému riaditeľstvu Policajného zboru raz za dva roky
povinný predložiť
a) odpis registra trestov a čestné vyhlásenie, že v posledných dvoch rokoch nebol
postihnutý za priestupky uvedené v § 14 zákona o súkromnej bezpečnosti,
b) doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce jeho bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem
odpisu registra trestov a lekársky posudok nie starší ako tri mesiace,
c) odpis registra trestov a čestné vyhlásenie o tom, že nadmerne nepožíva alkoholické
nápoje a iné návykové látky.
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25. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru najdlhšie na tri mesiace
a) odníme licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy
a poradenstva, ak v právnickej osobe prestane pôsobiť fyzická osoba, ktorá je ako jediná
oprávnená konať v mene právnickej osoby,
b) pozastaví prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a
poradenstva, ak v právnickej osobe prestane pôsobiť fyzická osoba, ktorá je ako jediná
oprávnená konať v mene právnickej osoby,
c) pozastaví prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a
poradenstva, ak vo fyzickej osobe prestane pôsobiť fyzická osoba, ktorá je ako jediná
oprávnená konať v mene fyzickej osoby.
26. Keď krajské riaditeľstvo Policajného zboru odňalo licenciu na prevádzkovanie strážnej
služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva preto, lebo prevádzkovateľ
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 troch
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie,
b) 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,
c) tomu istému prevádzkovateľovi nemožno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie strážnej
služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva udeliť.
27. Evidenciu zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby
a) je prevádzkovateľ povinný viesť v prevádzke a uschovávať ju najmenej päť rokov od
skončenia zmluvného plnenia,
b) nie je prevádzkovateľ povinný uschovávať najmenej päť rokov od skončenia plnenia,
c) je prevádzkovateľ povinný viesť v sídle právnickej osoby alebo v mieste činnosti fyzickej
osoby a uschovávať ju päť rokov od skončenia zmluvného plnenia.
28. Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby je povinný označiť
a) sídlo prevádzkovateľa, miesto činnosti fyzickej osoby a prevádzku obchodným menom
na viditeľnom a verejne prístupnom mieste,
b) sídlo prevádzkovateľa, miesto činnosti fyzickej osoby obchodným menom na viditeľnom
mieste,
c) miesto činnosti fyzickej osoby a prevádzku obchodným menom na viditeľnom a verejne
prístupnom mieste.
29. Pri ochrane objektov osobitnej dôležitosti vnútorný predpis upravujúci výkon fyzickej
ochrany v objekte osobitnej dôležitosti, je povinný vypracovať
a) majiteľ alebo správa objektu osobitnej dôležitosti,
b) prevádzkovateľ bezpečnostnej služby,
c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
30. 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.
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31. Prevádzkovateľ strážnej služby nie je povinný viesť
a)
evidenciu zmlúv,
b)
samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany,
c)
evidenciu vecných bezpečnostných prostriedkov.
32. Prevádzkovateľ strážnej služby, ktorý prevádzkuje zariadenie poplachového systému,
alebo časť takéhoto systému
a)
je povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu najmenej dvomi odborne
spôsobilými osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany alebo prostredníctvom
kamerového systému,
b)
je povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu dostatočným počtom odborne
spôsobilých osôb poverených výkonom fyzickej ochrany,
c)
je povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu najmenej jednou odborne
spôsobilou osobou poverenou výkonom fyzickej ochrany.
33. Prevádzkovateľ detektívnej služby je povinný viesť evidenciu a
a)
evidencie technických prostriedkov,
b)
inšpekčnú knihu dozoru,
c)
evidenciu pátrania.
34. Údaj o nákladoch a výške odplaty za poskytovanie detektívnej služby
a)
je vždy súčasťou záverečnej správy o poskytovaní detektívnej služby,
b)
nie je povinný údaj záverečnej správy o poskytovaní detektívnej služby,
c)
nie je nikdy u súčasťou záverečnej správy o poskytovaní detektívnej služby.
35. Na prevádzkovanie vlastnej ochrany krajské riaditeľstvo Policajného zboru udelí
licenciu právnickej osobe, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku
a bezpečnosti a
a)
počet osôb zabezpečujúcich vlastnú ochranu a vybavenie vlastnej ochrany vecnými
bezpečnostnými prostriedkami a inými technickými prostriedkami zodpovedá potrebám
vlastnej ochrany,
b)
počet osôb zabezpečujúcich vlastnú ochranu zodpovedá potrebám vlastnej ochrany
a štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby je bezúhonný
a spoľahlivý,
c)
počet osôb zabezpečujúcich vlastnú ochranu zodpovedá potrebám vlastnej ochrany
a právnická osoba je spoľahlivá.
36. O priebehu odbornej prípravy akreditovaná osoba
a)
nie je povinná viesť evidenciu osôb, iba evidenciu záznamníkov,
b)
je povinná viesť evidenciu osôb a priebehu odbornej prípravy,
c)
je povinná viesť triednu knihu.

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