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. Ústava SR zaručuje
a) slobodu viery a v tom aj právo byť bez vyznania,
b) slobodu vyznania a v tom aj povinnosť mať náboženské vyznanie,
c) slobodu vyznania viery a vtom aj právo byť bez náboženského vyznania.
2. Právo slobodne sa združovať zaručené Ústavou SR znamená, že
a) občania majú právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich,
b) občania majú právo zakladať politické strany bez toho, aby sa v nich združovali,
c) občania nemajú právo zakladať politické strany a politické hnutia bez toho, aby sa v nich
združovali.
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. 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.
5. Prvú pomoc treba poskytovať dovtedy, kým
a) oživovanie netrvá neprimerane dlho,
b) nie sme si istí, že osoba je nepochybne mŕtva,
c) osobu za mŕtvu nevyhlási lekár.
6. Topiaca osoba sa pri zachraňovaní vynáša z vody
a) hore tvárou so zaklonenou hlavou,
b) dolu tvárou s hlavou zodvihnutou hore,
c) poloha hlavy nie je rozhodujúca.
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7.

Kópie spisov správny orgán
a) poskytuje za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií,
zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním,
b) je povinný poskytnúť neodkladne bez úhrady tomu, kto preukáže právny záujem,
c) je povinný poskytnúť neodkladne bez úhrady tomu, kto preukáže správny záujem.

8.

Priestupky vo všeobecnosti podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej
republike prejednávajú
a) správne orgány,
b) súdne orgány,
c) správne súdy.

9.

Podať nevyhnutné vysvetlenie na preverenie oznámenia o priestupku orgánu
oprávnenému objasňovať priestupky je povinný
a) nikto,
b) iba ten, kto prevádzkuje súkromnú bezpečnostnú službu alebo technickú službu,
c) každý.

10. Medzi materiálne stopy patria
a) stopy plošné a plastické,
b) stopy pamäťové,
c) stopy vo vedomí človeka.
11. Osoba môže konať v nutnej obrane, ak
a) útok priamo hrozí alebo trvá,
b) útok priamo hrozí alebo trvá, alebo sa dal útočník na útek,
c) iného pristihne pri trestnom čine.
12. Trestného činu krádeže sa dopustí ten, kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní,
a spôsobí tak škodu vyššiu ako
a) 150 eur,
b) 266 eur,
c) minimálna mzda.
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13. 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.
14. 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.
15. Na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, s políciami
iných štátov
a) spolupracuje aj Vojenská polícia,
b) Vojenská polícia nespolupracuje,
c) spolupracuje iba Policajný zbor a Štátna polícia.
16. Obecná polícia úlohy vyplývajúce z rozhodnutí starostu obce
a) neplní,
b) plní, ale iba vtedy, keď sa jedná o obec, ktorá je mestom,
c) plní.
17. Spracúvanie osobných údajov
a) nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
b) nesmie byť v rozpore len s Ústavou Slovenskej republiky a zákonom ochrane
osobných údajov,
c) nesmie byť rozpore len s Ústavou Slovenskej republiky.
18. Osoba poverená výkonom pátrania pri plnení úloh podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti používať maskovanie tváre
a) nesmie nikdy,
b) smie v prípadoch určených zákonom o súkromnej bezpečnosti,
c) smie podľa okolností prípadu, ak je ohrozený jej život alebo zdravie.
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19. Kontrolu činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
a) je oprávnený vykonávať každý policajt a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom aj
príslušník Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu,
b) je oprávnený vykonávať len príslušník Policajného zboru v služobnej rovnošate,
c) je oprávnená vykonávať osoba poverená výkonom štátneho dozoru, kontroly alebo
každý policajt a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom aj príslušník Vojenskej polície.
20. Zadržať preukaz odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti osobe
poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
policajt pri výkone kontroly činnosti
a) je oprávnený,
b) nie je oprávnený,
c) je oprávnený len v prípade, ak je táto osoba pod vplyvom alkoholu.
21. Zákon o súkromnej bezpečnosti sa na činnosti, ktoré sú bezpečnostnou službou, ak
ich vykonáva pre vlastnú potrebu štátny orgán
a) nevzťahuje,
b) vzťahuje len čiastočne,
c) vzťahuje v plnom rozsahu.
22. Na posudzovanie spoľahlivosti zamestnanca podľa zákona
je zamestnanec povinný prevádzkovateľovi
a) písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich
bezprostredne od vzniku tejto zmeny,
b) písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich
najneskôr do 15 dní od tejto zmeny,
c) písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich
najneskôr do 20 dní od tejto zmeny.

o súkromnej bezpečnosti
na posúdenie spoľahlivosti
na posúdenie spoľahlivosti
na posúdenie spoľahlivosti

Otázky za 2 body
23. 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.
24. 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.
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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
bezpečnostnej služby udeliť až po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie,
b)
tomu istému prevádzkovateľovi možno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie
bezpečnostnej služby udeliť až po uplynutí piatich rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie,
c)
tomu istému prevádzkovateľovi nemožno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie
bezpečnostnej služby udeliť.
27. Fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve
a)
nemôže prevádzkovať bezpečnostnú službu,
b)
nemôže prevádzkovať bezpečnostnú službu, ale technickú službu môže prevádzkovať,
c)
môže prevádzkovať bezpečnostnú službu, ale technickú službu môže prevádzkovať.
28. 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, 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.
29. Pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby prevádzkovateľ a jeho zamestnanci sú
povinní zachovávať mlčanlivosť
a)
o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním
bezpečnostnej služby, okrem prípadov, keď ich tejto povinnosti zbaví okresný súd,
b)
o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním
bezpečnostnej služby, okrem prípadov, keď ich tejto povinnosti zbaví osoba, ktorá je
účastníkom zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby alebo z iných, zákonom
o súkromnej bezpečnosti ustanovených dôvodov,
c)
o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním
bezpečnostnej služby, okrem prípadov, keď ich tejto povinnosti zbaví krajský súd.
30. Bezúhonnosť a spoľahlivosť osoby, ktorá má byť poverená pátraním v objekte
osobitnej dôležitosti preveruje
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
b)
prevádzkovateľ bezpečnostnej služby a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
c)
nikto, lebo v objektoch osobitnej dôležitosti sa nevykonáva pátranie.
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31. Samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom pátrania prevádzkovateľ detektívnej
služby
a)
je povinný viesť vtedy, ak vykonáva monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore
alebo na uzavretom mieste,
b)
nie je povinný viesť,
c)
je povinný viesť vždy.
32. Prevádzkovateľ detektívnej služby evidencie ustanovené zákonom o súkromnej
bezpečnosti a inšpekčnú knihu dozoru
a)
vedie počas celej doby prevádzkovania detektívnej služby a uschováva ju v sídle alebo
v mieste činnosti prevádzkovateľa päť nasledujúcich rokov po vykonaní posledného
zápisu,
b)
vedie päť rokov počas prevádzkovania detektívnej služby,
c)
vedie v sídle alebo v mieste činnosti prevádzkovateľa päť rokov po ukončení
prevádzkovania detektívnej služby.
33. O poskytovaní odbornej prípravy a poradenstva prevádzkovateľ odbornej prípravy
a poradenstva
a)
je povinný spracovať informáciu,
b)
je povinný spracovať správu,
c)
môže spracovať správu alebo informáciu.
34. Ak prevádzkovateľ vlastnej ochrany zamestnáva osobu, ktorá nespĺňa podmienku
bezúhonnosti viac ako tri mesiace odo dňa, keď sa o tom prevádzkovateľ dozvedel
a)
krajské riaditeľstvo Policajného zboru rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie
vlastnej ochrany,
b)
krajské riaditeľstvo Policajného zboru môže rozhodnúť o odňatí licencie na
prevádzkovanie vlastnej ochrany,
c)
krajské riaditeľstvo Policajného zboru nemôže rozhodnúť o odňatí licencie na
prevádzkovanie vlastnej ochrany.
35. Akreditovaná osoba pri začatí odbornej prípravy osobu prihlásenú na odbornú
prípravu
a)
zapíše do záznamníka,
b)
zapíše do evidencie osôb a vydá jej potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy,
c)
zapíše do evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy.
36. Štátny dozor alebo kontrola sú ukončené v deň podpísania záznamu o kontrole a jeho
dodatku. Ak niektorý zo zástupcov kontrolovaného subjektu odmietne podpísať
záznam o kontrole, alebo ak sa niektorý zo zástupcov kontrolovaného subjektu ani po
písomnej výzve, alebo bez dostatočného ospravedlnenia, alebo bez vážnych dôvodov
nedostaví na orgán dozoru, alebo kontroly za účelom prerokovania záznamu o
kontrole
a)
štátny dozor alebo kontrola sa aj tak považujú za ukončené,
b)
štátny dozor alebo kontrolu nemožno ukončiť,
c)
štátny dozor alebo kontrolu treba opakovať alebo doplniť.

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