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. Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v
prípadoch ustanovených
a) zákonom,
b) zákonným opatrením,
c) zákonitým zákonom.
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. Na hasenie riadiacich centier, strojových zariadení a výpočtových stredísk sú
najvhodnejšie
a) halónové hasiace zariadenia,
b) práškové hasiace zariadenia,
c) vodné hasiace zariadenia.
4. Za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj sa považuje prístroj spĺňajúci podmienky
ustanovené osobitným predpisom, ak
a) od jeho výroby neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov alebo od jeho poslednej kontroly
neuplynula dlhšia doba ako 24 mesiacov,
b) od jeho výroby uplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov alebo od jeho poslednej kontroly
uplynula dlhšia doba ako 24 mesiacov,
c) od jeho výroby uplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov alebo od jeho poslednej kontroly
neuplynula dlhšia doba ako 12 mesiacov.
5. Otvorenú zlomeninu ošetríme tak, že
a) zastavíme krvácanie, zlomeninu znehybníme a privoláme pomoc,
b) kosti dáme na pôvodné miesto a privoláme lekársku pomoc,
c) odstránime úlomky, znehybníme a privoláme pomoc.
6. Včas poskytnutá prvá pomoc má za cieľ
a) skrátiť čas odborného liečenia, podmieniť rýchlosť hojenia poranení a byť rozhodujúcim
činiteľom pri záchrane života,
b) skrátiť čas odborného liečenia, skrátenie života, podmieniť rýchlosť hojenia poranení,
c) podmieniť rýchlosť hojenia rán, predĺžiť čas odborného liečenia.
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7.

O začatí konania možno verejnou vyhláškou upovedomiť účastníka konania
a) ktorého pobyt nie je známy,
b) ktorý odmieta prevziať zásielku s upovedomením o začatí konania,
c) ak sa nedostaví na predvolanie správneho orgánu.

8.

Priestupky sú upravené
a) iba v zákone o súkromných bezpečnostných službách,
b) iba v zákone o priestupkoch,
c) v zákone o priestupkoch alebo v inom zákone.

9.

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.

10. Medzi mechanoskopické stopy nepatria
a) porušené zámky, plomby a pečate,
b) nábojnice,
c) páčidlá.
11. Obhliadku podľa Trestného poriadku môže vykonať
a) osoba poverená výkonom fyzickej ochrany,
b) orgán činný v trestnom konaní a v konaní pred súdom súd,
c) osoba poverená výkonom pátrania.
12. O zahladení odsúdenia rozhoduje
a) súd na žiadosť odsúdeného,
b) prokurátor,
c) policajt.
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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. Zamestnanca súkromnej bezpečnostnej služby vojenský policajt
a) nie je oprávnený zaistiť,
b) je oprávnený zaistiť, keď sú splnené zákonom o Vojenskej polícii ustanovené dôvody,
c) je oprávnený zaistiť, ak bol pristihnutý pri páchaní trestného činu alebo bezprostredne po
ňom.
16. Prevádzkovateľa súkromnej bezpečnostnej služby alebo zamestnanca súkromnej
bezpečnostnej služby príslušník obecnej polície
a) zadržať nemôže nikdy,
b) zadržať môže, ale iba vtedy, ak bol pristihnutý pri páchaní alebo bezprostredne po
spáchaní trestného činu,
c) zadržať môže vždy.
17. Spracúvanie osobných údajov o psychickej identite fyzickej osoby alebo o jej
psychickej pracovnej spôsobilosti môže vykonávať
a) prevádzkovateľ bezpečnostnej služby,
b) ktokoľvek,
c) psychológ.
18. 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) nie je oprávnený,
b) je oprávnený len v prípade, ak je táto osoba pod vplyvom alkoholu,
c) je oprávnený.
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19. Pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby sú na česť, vážnosť a dôstojnosť povinní
dbať
a) prevádzkovateľ, ako aj jeho zamestnanci,
b) prevádzkovateľ, ako aj niektorí ním určení zamestnanci,
c) len prevádzkovateľ.
20. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby trvá
a) aj po ukončení prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo po skončení
pracovnoprávneho vzťahu,
b) iba počas prevádzkovania bezpečnostnej služby,
c) iba počas trvania pracovnoprávneho vzťahu.
21. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania je v súvislosti
s vykonávaním zásahu povinná ohlásiť prevádzkovateľovi alebo osobe ním určenej
a) každý prípad smrti, každý prípad zranenia osoby, ako aj každé porušenie alebo
ohrozenie záujmu chráneného bezpečnostnou službou,
b) každé poškodenie chráneného majetku, nie však zranenie osôb,
c) každý prípad smrti, každý prípad zranenia osoby, ako aj každé porušenie alebo závažné
ohrozenie záujmu chráneného bezpečnostnou službou.
22. Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
a) nemusí mať písomnú formu,
b) musí mať písomnú formu, jej zmeny, dodatky a zrušenie nemusia mať písomnú formu,
c) vrátane jej zmeny, dodatkov a zrušenia musí mať písomnú formu.
Otázky za 2 body
23. V žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby fyzická osoba
uvedie okrem iných údajov aj
a) obchodné meno a miesto činnosti fyzickej osoby,
b) sídlo prevádzkarne a vedľajších prevádzkarní, ak ich zriadi,
c) sídlo podnikateľa a obchodné meno.
24. Prokurista právnickej osoby žiadajúcej o udelenie licencie na prevádzkovanie
detektívnej služby
a) musí spĺňať podmienky tak, ako štatutárny orgán právnickej osoby,
b) musí spĺňať podmienky tak, ako právnická osoba,
c) nemusí spĺňať žiadne osobitné podmienky.
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25. Ak oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu zaniká uplynutím času, na ktorý
bola licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby udelená, môže prevádzkovateľ
požiadať o vydanie novej licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby na
činnosti, ktoré sú predmetom udelenie licencie
a) najskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti licencie na prevádzkovanie
bezpečnostnej služby,
b) najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti licencie na prevádzkovanie
bezpečnostnej služby,
c) najskôr tri mesiace pred uplynutím platnosti licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej
služby.
26. Ten, kto bol prokuristom v právnickej osobe, ktorej bola odňatá licencia na
prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva z
dôvodov závažného porušovania povinností ustanovených zákonom o súkromnej
bezpečnosti
a) nemôže byť ustanovený za člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o
udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej
prípravy a poradenstva,
b) môže byť ustanovený za člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o
udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej
prípravy a poradenstva po uplynutí troch rokov odo dňa odňatia licencie,
c) nemôže byť ustanovený za člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o
udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej
prípravy a poradenstva po uplynutí troch rokov odo dňa odňatia licencie.
27. Každá písomnosť súvisiaca s poskytovaním bezpečnostnej služby
a) sa musí označiť obchodným menom a číslom licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej
služby,
b) sa musí evidovať a označiť číslom licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby,
c) sa musí evidovať a označiť obchodným menom a číslom licencie na prevádzkovanie
bezpečnostnej služby.
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. Písomnosti preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť svojich zamestnancov je
prevádzkovateľ bezpečnostnej služby povinný uschovávať
a) v hlavnej prevádzke alebo vo vedľajších prevádzkach, ak ich zriadil,
b) na strážnom mieste alebo v mieste vykonávania monitorovania činnosti osoby,
c) v sídle právnickej osoby alebo v mieste činnosti fyzickej osoby.
30. Vykonávanie ochrany objektu osobitnej dôležitosti, prevádzkovateľ bezpečnostnej
služby
a) nemusí oznamovať nikomu,
b) je povinný oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od jej začatia,
c) je povinný oznámiť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky do 15 dní od jej začatia.
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31. Prípravu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania pri ochrane
objektov osobitnej dôležitosti
a)
musí zabezpečiť prevádzkovateľ z praktického výcviku taktiky a techniky vykonávania
zásahov a teórie taktiky a technicky vykonávania zásahov v rozsahu najmenej štyri
hodiny v mesiaci,
b)
musí zabezpečiť Krajské riaditeľstvo z praktického výcviku taktiky a techniky
vykonávania zásahov a teórie taktiky a technicky vykonávania zásahov v rozsahu
najmenej štyri hodiny v mesiaci,
c)
musí zabezpečiť prevádzkovateľ z praktického výcviku taktiky a techniky vykonávania
zásahov v rozsahu najmenej štyri hodiny v mesiaci.
32. Prevádzkovateľ strážnej služby, okrem iných povinností, je
a)
povinný aj nedbať na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných
systémoch, dobrú povesť právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva,
b)
povinný dbať aj na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných
systémoch, dobrú povesť právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva,
c)
povinný aj dbať na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných
systémoch, pochybnú povesť právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva.
33. Motorové vozidlo používané na preverenie signálu zariadenia poplachového systému
a)
musí byť označené čitateľným nápisom „ZÁSAHOVÉ VOZIDLO“ umiestneným na
obidvoch bočných stranách vozidla a na zadnej časti vozidla,
b)
musí byť označené čitateľným nápisom „ZÁSAHOVÉ VOZIDLO“ umiestneným na
obidvoch bočných stranách vozidla a na zadnej aj prednej časti vozidla,
c)
musí byť označené čitateľným nápisom „ZÁSAHOVÉ VOZIDLO“ umiestneným na
obidvoch bočných stranách vozidla a na prednej časti vozidla.
34. Prevádzkovateľ detektívnej služby miestne príslušnému útvaru Policajného zboru
a)
je povinný neodkladne oznámiť vykonanie každého zásahu pri výkone pátrania, pri
ktorom bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok alebo pri
ktorom došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby alebo k obmedzeniu osobnej slobody
osoby,
b)
nie je povinný oznámiť žiaden zásah, ak nebolo pri ňom usmrtenie alebo zranenie
osoby proti ktorej bol zásah vedený,
c)
je povinný neodkladne oznámiť iba ten zásah, pri ktorom došlo k usmrteniu alebo
zraneniu osoby proti ktorej bol zásah vedený.
35. 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.
36. Akreditovaná osoba pri začatí odbornej prípravy osobu prihlásenú na odbornú
prípravu
a)
zapíše do evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy,
b)
zapíše do záznamníka,
c)
zapíše do evidencie osôb a vydá jej potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy.

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