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. Podľa Ústavy SR právo vlastniť majetok má
a) nikto,
b) každý,
c) len poslanec.
2. Právo pokojne sa zhromažďovať sa Ústavou SR zaručuje. Zhromaždenie
a) sa nesmie podmieňovať povolením orgánu verejnej moci,
b) je podmienené povolením orgánu verejnej moci,
c) je podmienené povolením orgánu neverejnej moci.
3. Škodu, ktorá vznikla na zdraví fyzickej osoby v súvislosti s pomocou, ktorú poskytovala
pri zdolávaní požiaru,
a) uhradí ten, kto zapríčinil požiar,
b) uhradí štát, ak nevznikol nárok na úhradu tejto škody už z pracovnoprávneho vzťahu,
c) uhradí ten, na koho majetku alebo objekte bol požiar.
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 krvácaní z ucha spôsobeného cudzím telesom raneného
a) uložíme do polosedu s poraneným uchom vyššie,
b) uložíme do polosedu a teleso vyberieme,
c) uložíme do polosedu s poraneným uchom nižšie a cudzie teleso neodstraňujeme.
6. Pri epileptickom záchvate
a) dáme postihnutému medzi zuby pevný predmet,
b) okamžite začneme s umelým dýchaním,
c) chránime postihnutého, aby sa počas kŕčov neudrel o tvrdé predmety, prípadne aby sa
neporanil o ostré predmety.
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7.

Ak zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby odoprie bezdôvodne prijať
písomnosť správneho orgánu,
a) písomnosť sa považuje za doručenú iba vtedy, ak nejde o písomnosť, ktorá musí byť
doručená do vlastných rúk adresáta,
b) písomnosť sa považuje za doručenú iba vtedy, ak nejde o uložení pokuty alebo inej
sankcie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti,
c) písomnosť sa považuje za doručenú, ak bol o tom adresát upovedomený
doručovateľom.

8.

Podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike
a) nemožno posudzovať žiadne priestupky spáchané v cudzine,
b) možno posudzovať aj niektoré priestupky spáchané v cudzine,
c) možno posudzovať všetky priestupky spáchané v cudzine.

9.

Za priestupok podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike
nemožno uložiť
a) prepadnutie veci,
b) zákaz pobytu,
c) pokarhanie.

10. Medzi pamäťové stopy patria
a) stopy obuvi, motorových vozidiel,
b) biologické stopy,
c) stopy vo vedomí človeka.
11. Svedkom v trestnom konaní môže byť
a) každý, kto dovŕšil 18 rokov,
b) každý,
c) len policajt.
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. Pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona o Policajnom zbore je policajt, okrem iného,
oprávnený dávať pokyny aj na
a) zastavenie dopravného prostriedku, zakázať jazdu alebo prikázať smer dopravného
prostriedku; to neplatí pre dopravné prostriedky vykonávajúce prepravu osôb a majetku
podľa zákona o súkromnej bezpečnosti,
b) zastavenie dopravného prostriedku, zakázať jazdu alebo prikázať smer dopravného
prostriedku,
c) zastavenie dopravného prostriedku, zakázať jazdu alebo prikázať smer dopravného
prostriedku iba vtedy, ak sa jedná o dopravné prostriedky vykonávajúce prepravu osôb a
majetku podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.
14. Policajný zbor sa člení na služby. Jeho súčasťou, okrem iných služieb, je aj
a) služba súkromných bezpečnostných služieb,
b) detektívna služba,
c) služba hraničnej polície.
15. Na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republiky viazaná, s políciami
iných štátov
a) spolupracuje aj Vojenská polícia,
b) Vojenská polícia nespolupracuje,
c) spolupracuje iba Policajný zbor a Štátna polícia.
16. Príslušník obecnej polície použiť putá
a) je oprávnený pri vykonávaní služobných úkonov so zadržanou osobou, ak je dôvodná
obava, že sa pokúsi o útek,
b) nie je oprávnený,
c) je oprávnený vždy.
17. Ochranu osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní upravuje
a) zákon o ochrane osobných údajov,
b) zákon o súkromnej bezpečnosti,
c) Ústava Slovenskej republiky.
18. Spôsobilosti na právne úkony môže fyzickú osobu pozbaviť
a) lekár,
b) správny orgán,
c) súd.
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19. Stráženie je vykonávané
a) prítomnosťou osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany na strážnom stanovisku
v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo pri chránenej osobe, alebo pri
chránenom majetku, kde tieto činnosti má vykonávať,
b) len prítomnosťou osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany na strážnom stanovisku,
c) osobou poverenou výkonom fyzickej ochrany na strážnom stanovisku v chránenom
objekte alebo na chránenom mieste, pričom jej fyzická prítomnosť sa nevyžaduje.
20. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby trvá
a) iba počas prevádzkovania bezpečnostnej služby,
b) iba počas trvania pracovnoprávneho vzťahu,
c) aj po ukončení prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo po skončení
pracovnoprávneho vzťahu.
21. Fyzická osoba alebo právnická osoba prevádzkuje bezpečnostnú službu
a) pre iné právnické osoby,
b) len pre vlastnú potrebu,
c) pre iné osoby alebo ako vlastnú ochranu.
22. Spoľahlivý podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto
a) požíva alkoholické nápoje alebo požíva iné návykov látky,
b) preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo preukázateľne požíva iné
návykové látky,
c) preukázateľne požíva alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.
Otázky za 2 body
23. Právnická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie odbornej prípravy
a poradenstva k žiadosti o udelenie licencie nepripojí
a) doklad označujúci orgán, ktorý vykonáva jej sociálne zabezpečenie,
b) zmluvu alebo listiny o založení právnickej osoby,
c) doklad o zaplatení správneho poplatku.
24. Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru je prevádzkovateľ strážnej služby,
detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva
a) povinný oznámiť zmeny všetkých údajov, ktoré uviedol v žiadosti o udelenie licencie na
prevádzkovanie bezpečnostnej služby a doložiť o tom doklady,
b) doložiť zmenu dokladov, ktoré pripojil k žiadosti o udelenie licencie,
c) povinný oznámiť zmeny všetkých údajov, ktoré uviedol v žiadosti o udelenie licencie na
prevádzkovanie bezpečnostnej služby a doložiť o tom doklady ako aj doložiť zmenu
dokladov, ktoré pripojil k žiadosti o udelenie licencie.
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25. 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) doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce jeho bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem
odpisu registra trestov a lekársky posudok nie starší ako tri mesiace,
b) odpis registra trestov a čestné vyhlásenie, že v posledných dvoch rokoch nebol
postihnutý za priestupky uvedené v § 14 zákona o súkromnej bezpečnosti,
c) odpis registra trestov a čestné vyhlásenie o tom, že nadmerne nepožíva alkoholické
nápoje a iné návykové látky.
26. Oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu zanikne
a) zrušením fyzickej osoby,
b) zrušením právnickej osoby,
c) pozastavením oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu.
27. 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 piatich 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 troch 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.
28. Evidenciu zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby
a) je prevádzkovateľ povinný viesť v prevádzke a uschovávať ju najmenej päť rokov od
skončenia zmluvného plnenia,
b) je prevádzkovateľ povinný viesť v sídle právnickej osoby alebo v mieste činnosti fyzickej
osoby a uschovávať ju päť rokov od skončenia zmluvného plnenia,
c) nie je prevádzkovateľ povinný uschovávať najmenej päť rokov od skončenia plnenia.
29. 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.
30. Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby na posúdenie spoľahlivosti zamestnanca
a) nie je povinný vyžiadať od zamestnanca čestné vyhlásenia preukazujúce spoľahlivosť,
b) je povinný vyžiadať každé dva roky od zamestnanca čestné vyhlásenia preukazujúce
spoľahlivosť,
c) je povinný vyžiadať každý rok od zamestnanca čestné vyhlásenie preukazujúce
spoľahlivosť.
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31. Na preukázanie, že sa prevádzkovateľ strážnej služby presvedčil, či ten, s kým hodlá
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní strážnej služby, je oprávnený užívať majetok, ktorý má
byť predmetom ochrany
a)
nie je prevádzkovateľ strážnej služby oprávnený požadovať od osoby, ktorej má
poskytovať strážnu službu, príslušné doklady a tieto uschovávať v sídle alebo v mieste
činnosti,
b)
je prevádzkovateľ strážnej služby oprávnený požadovať od osoby, ktorej má poskytovať
strážnu službu, príslušné doklady a tieto uschovávať v sídle právnickej osoby alebo
v mieste činnosti fyzickej osoby,
c)
je prevádzkovateľ strážnej služby oprávnený požadovať od osoby, ktorej má poskytovať
strážnu službu, príslušné doklady ale tieto nie je oprávnený uschovávať.
32. 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.
33. Ak ide o sexuálne styky a sklony, ktoré sú protiprávne, sa pri prevádzkovaní
detektívnej služby môže pátrať aj
a)
politickom odborárskom alebo náboženskom presvedčení,
b)
po príslušnosti k určitej rase, etnickej skupine alebo národnosti,
c)
po zdravotnom stave osoby, jej sexuálnych stykoch a sklonoch.
34. Osoba, ktorá má udelenú licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby pre iné
osoby
a)
môže prevádzkovať vlastnú ochranu v rozsahu udelenej licencie,
b)
nemôže prevádzkovať vlastnú ochranu,
c)
môže prevádzkovať vlastnú ochranu, ak má udelenú licenciu na vlastnú ochranu.
35. Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky je akreditovaná osoba povinná
a)
doručiť najneskôr sedem dní pred začatím odbornej prípravy zoznam osôb, ktoré sú
prihlásené na odbornú prípravu s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia a
adresy pobytu,
b)
doručiť najneskôr do začatia odbornej prípravy zoznam osôb, ktoré sú prihlásené na
odbornú prípravu s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu
narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
c)
najneskôr päť dní pred skúškou odbornej spôsobilosti doručiť zoznam osôb, ktoré sú
prihlásené na odbornú prípravu s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia a
adresy pobytu.
36. Kontrolór o výsledku štátneho dozoru alebo kontroly
a)
spracuje záznam o výsledku štátneho dozoru alebo kontroly,
b)
spracuje protokol o výsledku štátneho dozoru alebo kontroly,
c)
ak boli zistené, spracuje protokol o výsledku štátneho dozoru, ak neboli zistené
nedostatky, spracuje záznam o výsledku štátneho dozoru.

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