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Test typu:
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 NRZNAČTE !!!
Otázky za 1 bod

1. Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý
a) sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo,
b) vychádza z náboženskej ideológie,
c) vychádza z vedúcej úlohy marxistickej ľavice.
2. V SR štátna moc vychádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich
a) volených zástupcov alebo priamo,
b) nevolených zástupcov,
c) nepriamych zástupcov.
3. Miesta so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta, v ktorých sa
nachádzajú
a) horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru,
b) prchavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko otravy,
c) horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú znížené riziko možnosti vzniku požiaru.
4. Medzi miesta so zvýšením nebezpečenstvom požiaru patrí priestor, v ktorom
a) sa pri výrobe, používaní alebo spracúvaní horľavých látok používa zatvorený oheň,
b) sa pri výrobe, používaní alebo spracovaní horľavých látok používa elektrický prúd,
c) sa pri výrobe, používaní alebo spracúvaní horľavých látok používa otvorený oheň.
5. Pri poskytovaní prvej pomoci treba konať
a) pokojne, citlivo, rozvážne a omylne,
b) pokojne, citlivo, rozvážne a rozhodne,
c) pokojne, citlivo, rozvážne a nerozhodne.
6. Pri masových podujatiach dobrovoľník Červeného kríža
a) musí byť určený na každých 1 000 účastníkov,
b) nemusí byť určený,
c) je vecou Červeného kríža, či a koľko dobrovoľníkov určí.
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Otázky za 2 body
7.

Spracúvanie osobných údajov
a) nesmie byť v rozpore len s Ústavou Slovenskej republiky a zákonom ochrane osobných
údajov,
b) nesmie byť rozpore len s Ústavou Slovenskej republiky,
c) nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

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. Policajný zbor
a) je ozbrojený bezpečnostný zbor,
b) je ozbrojená sila Slovenskej republiky,
c) je orgán štátnej moci.
14. Policajný zbor pri plnení svojich úloh
a) spolupracuje s prevádzkovateľmi súkromných bezpečnostných služieb, ak sú
právnickými osobami,
b) spolupracuje s prevádzkovateľmi súkromných bezpečnostných služieb bez ohľadu nato,
či sú právnickými osobami, alebo fyzickými osobami,
c) spolupracuje s prevádzkovateľmi súkromných bezpečnostných služieb, ak sú fyzickými
osobami.
15. Vojenská polícia je
a) policajná služba,
b) ozbrojený bezpečnostný zbor,
c) štátny orgán.
16. Obecná polícia je
a) poriadkový útvar obce,
b) ozbrojený zbor,
c) orgán verejnej samosprávy.
Otázky za 3 body
17. Zákon o súkromnej bezpečnosti upravuje poskytovanie služieb v oblasti
a) súkromnej bezpečnosti,
b) civilnej bezpečnosti,
c) bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách.
18. Výkon štátneho dozoru Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a kontroly
Policajným zborom v oblasti súkromnej bezpečnosti je upravený v zákone o
a) civilných bezpečnostných službách,
b) Policajnom zbore,
c) súkromnej bezpečnosti.
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19. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva
pri plnení úloh podľa zákona o súkromnej bezpečnosti používať maskovanie tváre
a) nesmie,
b) smie v prípade, ak je ohrozený jej život a zdravie,
c) smie so súhlasom orgánu štátneho dozoru.
20. Oprávnenie presvedčiť sa, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na
chránené miesto s dopravným prostriedkom alebo z neho vystupuje s dopravným
prostriedkom, nemá v dopravnom prostriedku alebo na dopravnom prostriedku
predmety alebo zvieratá pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chránenou
osobou alebo s chráneným objektom, alebo s chráneným miestom, alebo predmety,
ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať, nemožno použiť
proti
a) pracovníkom cudzích súkromných bezpečnostných služieb,
b) príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpečnostného zboru,
ozbrojeného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a
Vojenskej polície a iným osobám, ktoré plnia úlohy verejnej správy a do chráneného
objektu alebo na chránené miesto vstupujú za súkromným účelom,
c) príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpečnostného zboru,
ozbrojeného zboru, ak do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstupujú na
služobný účel.
21. Na posudzovanie bezúhonnosti zamestnanca podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
je zamestnanec povinný prevádzkovateľovi predložiť doklady a čestné vyhlásenia
preukazujúce jeho bezúhonnosť
a) iba pri vzniku pracovnoprávneho vzťahu,
b) každý rok,
c) každé dva roky.
22. Prihlášku na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti podáva osoba akreditovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na
a) krajskom riaditeľstve Policajného zboru,
b) Ministerstve vnútra Slovenskej republiky,
c) okresnom riaditeľstve Policajného zboru.
23. 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 iná
lehota,
b) každé dva roky, ak nie je v záveroch predchádzajúceho lekárskeho posudku ustanovená
kratšia lehota,
c) každé dva roky, ak nie je v záveroch predchádzajúceho lekárskeho posudku ustanovená
dlhšia lehota.
24. Za spoľahlivého podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nepovažuje ten, kto
a) bol v posledných troch rokoch uznaný vinným z priestupkov na úsekoch uvedených v
zákone o súkromnej bezpečnosti,
b) je trestne stíhaný za nedbanlivostný trestný čin,
c) bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupkov na úsekoch uvedených v
zákone o súkromnej bezpečnosti.
Skontrolujte, či ste v zápisnici o vykonaní skúšky nezabudli označiť správnu odpoveď pri
niektorej z otázok.
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