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Séria: 3
Verzia: 3.00
Čas na vypracovanie vrátane vypísania osobných údajov:
Poučenie:

Počet otázok:
40 minút

24

Maximálny počet bodov, ktoré je možné dosiahnuť je 50, na hodnotenie
„VYHOVEL“ potrebuje skúšaná osoba dosiahnuť najmenej 80% z celkového
súčtu bodov otázok skúšobného testu, t.j. 40 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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Otázky za 2 body
7.

Ochranu osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní upravuje
a) zákon o ochrane osobných údajov,
b) zákon o súkromnej bezpečnosti,
c) Ústava Slovenskej republiky.

8.

Na zodpovednosť za priestupok
a) stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné
zavinenie,
b) stačí zavinenie úmyselné, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné zavinenie z
nedbanlivosti,
c) sa zavinenie nevyžaduje.

9.

Priestupkom nie je ani konanie, ktorým niekto odvracia
a) neprimeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom,
b) primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom,
c) primeraným spôsobom hroziaci záujem na útok chránený zákonom.

10. Medzi pamäťové stopy patria
a) stopy obuvi, motorových vozidiel,
b) biologické stopy,
c) stopy vo vedomí človeka.
11. Trestný čin je
a) protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak Trestný zákon
neustanovuje inak,
b) protiprávne konanie uvedené v zákone o priestupkoch,
c) protiprávne konanie uvedené v Trestnom zákone aj v zákone o priestupkoch.
12. Druhy trestných činov sú
a) prečin a priestupok,
b) priestupok a zločin,
c) prečin a zločin.
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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.
Otázky za 3 body
17. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti strelnú zbraň
a) nie je oprávnená držať a nosiť,
b) je oprávnená držať a nosiť za podmienok ustanovených osobitným predpisom,
c) je oprávnená držať a nosiť podľa svojho rozhodnutia.
18. Rovnošata používaná pri poskytovaní bezpečnostnej služby alebo iný odev používaný
pri výkone fyzickej ochrany
a)
musia byť označené znakom tak, aby bolo zrejmé, že ide o civilnú bezpečnostnú
službu,
b)
musia byť označené znakom tak, aby bolo zrejmé, že ide o bezpečnostnú službu; to
neplatí, ak ide o ochranu osoby,
c)
musia byť označené obchodným názvom prevádzkovateľa bezpečnostnej služby.
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19. Bezpečnostnou praxou sa rozumie
a) pátranie, fyzická ochrana, ochranná služba a výkon štátnej služby v obecnej polícii,
b) fyzická ochrana, pátranie, hliadková služba, požiarna služba, služba ochrany prírody,
c) fyzická ochrana, pátranie, odborná príprava a poradenstvo na tieto činnosti.
20. Fyzickou ochranou je
a) obchôdzka, stráženie, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového
systému a priame riadenie a kontrola týchto činností,
b) len stráženie, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému
a priame riadenie a kontrola týchto činností,
c) opomenutie výkonu činností nevyhnutných k zabezpečeniu chráneného objektu pred
vniknutím páchateľov trestných činov.
21. V prípade, že je u osoby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti požadovaná
zdravotná spôsobilosť je táto osoba povinná podrobiť sa posúdeniu zdravotnej
spôsobilosti
a) každý rok, ak nie je v záveroch predchádzajúceho lekárskeho posudku ustanovená
kratšia lehota,
b) každé dva roky, ak nie je v záveroch predchádzajúceho lekárskeho posudku ustanovená
kratšia lehota,
c) každé tri roky, ak nie je v záveroch predchádzajúceho lekárskeho posudku ustanovená
kratšia lehota.
22. Odborne spôsobilou osobou je na účely zákona o súkromnej bezpečnosti osoba,
a) ktorá je držiteľom certifikátu o odbornej spôsobilosti v oblasti ochrannej služby,
b) ktorá dosiahla vysokoškolské vzdelanie,
c) ktorá dosiahla vzdelanie ustanovené pre danú činnosť a je držiteľom preukazu odbornej
spôsobilosti.
23. Pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby sú na česť, vážnosť a dôstojnosť povinní
dbať
a) prevádzkovateľ, ako aj jeho zamestnanci,
b) len prevádzkovatelia,
c) osoba, proti ktorej bol vedený zásah súkromnej bezpečnostnej služby.
24. Povinnosť zachovať mlčanlivosť pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby trvá
a) iba počas prevádzkovania bezpečnostnej služby,
b) aj po ukončení prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo po skončení
pracovnoprávneho vzťahu,
c) iba počas trvania pracovnoprávneho vzťahu.
Skontrolujte, či ste v zápisnici o vykonaní skúšky nezabudli označiť správnu odpoveď pri
niektorej z otázok.
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