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. Medze základných práv a slobôd možno upraviť
a) Ústavou SR a vyhláškou,
b) za podmienok ustanovených vyhláškou,
c) za podmienok ustanovených Ústavou SR len zákonom.
2. Politické strany a politické hnutia sú
a) súčasťou štátnej moci,
b) oddelené od štátu,
c) súčasťou štátnej správy.
3. Prenosný hasiaci prístroj, ktorý bol použitý alebo na ktorom bol zistený nedostatok
znižujúci jeho akcieschopnosť, prevádzkovateľ
a) vymení za akcieschopný hasiaci prístroj najneskôr do 30 dní,
b) bezodkladne vymení za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou hasiacou
účinnosťou,
c) môže vymeniť za akcieneschopný prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou hasiacou
účinnosťou.
4. Ohlasovňa požiarov sa umiestňuje v objekte alebo v priestore, v ktorom
a) nie je zabezpečená nepretržitá služba,
b) je zabezpečená nepretržitá služba najmenej mimo prevádzky,
c) je zabezpečená nepretržitá služba najmenej počas prevádzky.
5. Pri vlásočnicovom krvácaní krv
a) presakuje po kvapkách,
b) strieka jemným prúdom a je tmavočervená,
c) strieka jemným prúdom a je svetločervená.
6. Dieťaťu pri poskytovaní umelého dýchania treba
a) stlačiť hrudník 5-krát a 2-krát vdýchnuť vzduch,
b) 5-krát vdýchnuť vzduch a 30-krát stlačiť hrudník a potom pokračovať v pomere 30:2,
c) 2-krát vdýchnuť a 5-krát stlačiť hrudník.
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7.

O začatí správneho konania správny orgán
a) musí upovedomiť všetkých známych účastníkov konania,
b) môže upovedomiť všetkých známych účastníkov konania,
c) musí upovedomiť toho, komu sa ukladá pokuta alebo vydáva preukaz odbornej
spôsobilosti.

8.

Priestupkom nie je ani konanie, ktorým niekto odvracia
a) nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak takým konaním bol
spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto
nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak,
b) nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak takým konaním
nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto
nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak,
c) nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak takým konaním
nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto
nebezpečenstvo bolo možné v danej situácii odstrániť inak

9.

Za porušenie povinnosti uloženej prevádzkovateľovi súkromnej bezpečnostnej
služby, ktorý je právnickou osobou, podľa zákona o priestupkoch v znení neskorších
predpisov
a) nezodpovedá nikto,
b) zodpovedá ten, kto za právnickú osobu konal alebo mal konať alebo ten, kto dal na
konanie príkaz,
c) zodpovedá právnická osoba.

10. Konfrontácia je špecifická metóda kriminalistického objasňovania, ktorá je založená
na
a) znovu poznávaní osôb, zvierat alebo vecí,
b) odstránení závažných rozporov vo výpovediach tým, že sú tieto osoby postavené pri
výpovedi navzájom tvárou v tvár,
c) odovzdávaní informácií pracovníka súkromnej bezpečnostnej služby polícii.
11. Obmedziť osobnú slobodu poslanca
pristihnutého pri páchaní trestného činu
a) môže každý,
b) môže iba príslušník PZ,
c) nie je možné.

Národnej

rady

Slovenskej

12. O vine obžalovaného a treste za spáchaný trestný čin rozhodujú
a) správne orgány,
b) vyšetrovatelia,
c) súdy.
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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. 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. Vojenská polícia pri plnení úloh ustanovených zákonom o Vojenskej polícii
a) nie je oprávnená požadovať podklady a informácie od prevádzkovateľov a zamestnancov
súkromných bezpečnostných služieb,
b) je oprávnená požadovať podklady a informácie od fyzických osôb aj právnických osôb,
c) je oprávnená vyžadovať podklady a informácie od zamestnancov, ktorí sú právnickými
osobami, nespolupracuje však s prevádzkovateľmi súkromných bezpečnostných služieb,
ktorí sú fyzickými osobami.
16. Príslušník obecnej polície
a) ma vždy postavenie verejného činiteľa,
b) má postavenie verejného činiteľa pri plnení úloh,
c) nemá nikdy postavenie verejného činiteľa.
17. Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo
audiozáznamu len
a) na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia
bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak priestor je zreteľne označený ako monitorovaný,
označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
b) na účely odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak
priestor je zreteľne označený ako monitorovaný, pričom na účely verejného poriadku a
bezpečnosti nie je možné monitorovať priestor,
c) na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia
bezpečnosti štátu bez ohľadu na to, či je priestor označený ako monitorovaný.
18. Obchôdzka je vykonávaná
a) striedavým premiestňovaním sa osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany
na rôznych chránených objektoch alebo chránených miest,
b) prítomnosťou osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany na strážnom stanovisku
v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo pri chránenej osobe, alebo pri
chránenom majetku,
c) striedavým premiestňovaním sa osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany v tom
istom chránenom objekte alebo na tom istom chránenom mieste.
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19. Prevádzkovateľ strážnej služby je povinný v chránenom objekte viesť
a) evidenciu služieb, evidenciu zákrokov a inšpekčnú knihu dozoru,
b) evidenciu služieb, evidenciu zásahov a inšpekčnú knihu dozoru,
c) evidenciu služieb a evidenciu kontroly osôb.
20. Fyzickú ochranu alebo pátranie môže podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
vykonávať osoba, ktorá
a) dosiahla vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná,
je spoľahlivá, je zdravotne spôsobilá a je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti,
b) dosiahla vek 18 rokov, je bezúhonná, je spoľahlivá, je zdravotne spôsobilá a je
držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti,
c) dosiahla vek 20 rokov, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná,
je spoľahlivá a je zdravotne spôsobilá.
21. Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, ktoré vykonávajú
ochranu objektov osobitnej dôležitosti, musia mať
a) bezpečnostnú prax najmenej tri roky,
b) bezpečnostnú prax najmenej dva roky,
c) bezpečnostnú prax tri roky.
22. 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.
Otázky za 2 body
23. Kontrolovaný subjekt je povinný v určenej lehote zaslať písomné vyjadrenie
k výsledkom štátneho dozoru alebo kontroly. Ak takéto vyjadrenia nezašle orgánu
dozoru alebo kontroly
a) má sa za to, že so zisteniami štátneho dozoru alebo kontroly, ktoré sú uvedené
v zázname o kontrole, súhlasí,
b) má sa za to, že so zisteniami štátneho dozoru alebo kontroly, ktoré sú uvedené
v zázname o kontrole, ne súhlasí,
c) má sa za to, že nedostatky, ktoré sú uvedené v zázname o kontrole, odstránil.
24. Proti pokynom kontrolóra uloženým na mieste na odstránenie zistených nedostatkov
pri výkone štátneho dozoru, prevádzkovateľ bezpečnostnej služby
a) nemôže podať žiadne námietky, ktoré musia byť odôvodnené,
b) nesmie podať žiadne námietky,
c) môže podať do dvoch dní písomné námietky, ktoré musia byť odôvodnené.
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25. Samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom pátrania prevádzkovateľ detektívnej
služby
a) je povinný viesť vždy,
b) je povinný viesť vtedy, ak vykonáva monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore
alebo na uzavretom mieste,
c) nie je povinný viesť.
26. 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 právnickej osoby
alebo v mieste činnosti fyzickej osoby,
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.
27. Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby písomnosti preukazujúce bezúhonnosť
a spoľahlivosť svojich zamestnancov
a) je povinný neuschovávať od vzniku pracovnoprávneho vzťahu, počas jeho trvania alebo
preradenia na inú prácu a aj po dobu najmenej piatich rokov od skončenia
pracovnoprávneho vzťahu,
b) je povinný uschovávať od vzniku pracovnoprávneho vzťahu, počas jeho trvania alebo
preradenia na inú prácu a aj po dobu piatich rokov od skončenia pracovnoprávneho
vzťahu,
c) nie je povinný uschovávať od vzniku pracovnoprávneho vzťahu, počas jeho trvania alebo
preradenia na inú prácu a aj po dobu najmenej piatich rokov od skončenia
pracovnoprávneho vzťahu.
28. Prevádzkovateľ zmluvu o poskytovaní detektívnej služby
a) nesmie uzatvoriť, ak pátranie smeruje proti osobe, ktorej už poskytuje strážnu službu,
b) musí uzatvoriť, ak pátranie smeruje proti osobe, ktorej už poskytuje strážnu službu,
c) môže uzatvoriť, ak pátranie smeruje proti osobe, ktorej už poskytuje strážnu službu.
29. Fyzická osoba, ktorá je držiteľom licencie na prevádzkovanie strážnej služby
a) ak spĺňa podmienky ustanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti, môže byť držiteľom
licencie aj na prevádzkovanie detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, aj
technickej služby,
b) nemôže byť držiteľom žiadnej inej licencie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, aj keď
spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom,
c) môže byť držiteľom licencie na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy
a poradenstva, nie však licencie na prevádzkovanie technickej služby.
30. Proti rozhodnutiu krajského riaditeľstva Policajného zboru o odňatí licencie na
prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva
a) sa nemožno odvolať,
b) sa možno odvolať, ale odvolanie nemá odkladný účinok,
c) sa možno odvolať a odvolanie má odkladný účinok.
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31. Právnická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby
v žiadosti o udelenie licencie neuvedie
a)
prehľad svojich podnikateľských činností,
b)
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo štatutárneho orgánu,
c)
miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi.
32. Pri výkone štátneho dozoru podľa zákona o súkromnej
kontrolóroch štátneho dozoru
a)
iné osoby z Policajného zboru nemôžu byť prítomné,
b)
iné osoby z Policajného zboru môžu byť prítomné,
c)
iné osoby z Policajného zboru musia byť prítomné.

bezpečnosti,

popri

33. Platnosť akreditácie na vykonávanie odbornej prípravy podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti
a)
nie je ustanovená zákonom o súkromnej bezpečnosti,
b)
je najmenej desať rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení
akreditácie,
c)
je najviac desať rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení
akreditácie.
34. Štátny dozor v objektoch osobitnej dôležitosti
a)
vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky najmenej raz za tri roky,
b)
vykonáva krajské riaditeľstvo Policajného zboru najmenej raz za tri roky,
c)
vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky najmenej raz za dva roky.
35. Fyzická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby
k žiadosti pripojí
a)
lekársky posudok nie starší ako tri mesiace,
b)
potvrdenie od psychológa nie staršie ako tri mesiace,
c)
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako tri mesiace
a psychologický posudok.
36. Vtedy, ak si prevádzkovateľ ani do 30 dní po doručení opakovanej výzvy licenciu na
prevádzkovanie vlastnej ochrany neprevezme
a)
krajské riaditeľstvo Policajného zboru rozhodne o pozastavení prevádzkovania vlastnej
ochrany,
b)
zanikne oprávnenie prevádzkovať vlastnú ochranu,
c)
krajské riaditeľstvo Policajného zboru rozhodne o odňatí licencie.

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