Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
S
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 NEZNAČTE !!!
Otázky za 1 bod

1. Obydlie je nedotknuteľné, nie je dovolené doň vstúpiť
a) bez súhlasu obidvoch manželov, ak sa jedná o manželov,
b) bez súhlasu majiteľa,
c) bez súhlasu toho, kto v ňom býva.
2. Štátnymi symbolmi sú
a) štátna polícia, štátna pečať, štátna hymna,
b) štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať, štátna hymna,
c) štátny znak, štátna hymna, štátna polícia.
3. Požiarne poplachové smernice slúžia
a) na určenie intervalov vykonávania kontrol pracovísk osobami zabezpečujúcimi ochranu
pred požiarmi v mimopracovnom čase,
b) k organizácii evakuácie osôb a zvierat z objektu zasiahnutého požiarom,
c) k vymedzeniu povinností zamestnancov pri vyhlásení požiarneho poplachu.
4. Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ
a) zriaďuje najmenej jednu ohlasovňu požiarov,
b) môže zriadiť aspoň jednu ohlasovňu požiarov,
c) nemusí zriadiť žiadnu ohlasovňu požiarov.
5. Pri požití žieraviny
a) podávame studenú vodu po hltoch, pri bolesti v brušnej dutine prestaneme vodu podávať,
b) podáme mlieko,
c) podáme kyslé mlieko a vyvoláme vracanie.
6. Popáleniny ošetríme tak, že na ne dáme
a) čistú gázu,
b) čistú pavučinu,
c) elastický obväz.
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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 v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c) nesmie byť rozpore len s Ústavou Slovenskej republiky.

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 fyzickou osobou, podľa zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov
a) zodpovedá fyzická osoba,
b) zodpovedá ten, kto za fyzickú osobu konal alebo mal konať alebo ten, kto dal na konanie
príkaz,
c) nezodpovedá nikto.

10. Kriminalistika je samostatná veda, ktorá skúma
a) výkon bezpečnostnej služby pri ochrane osôb a majetku,
b) kriminalisticky relevantné udalosti ako sú trestné činy a priestupky,
c) spoločenské podujatia.
11. V krajnej núdzi sa odvracia
a) nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému Trestným zákonom,
b) priamo hroziaci alebo trvajúci útok,
c) trvajúci útok na záujem chránený Trestným zákonom.
12. 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.
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13. Policajt v službe je povinný vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo
priestupok alebo je podozrenie z ich páchania. V čase mimo služby služobný zákrok
a)
nie je povinný vykonať,
b)
je povinný vykonať tak ako v službe,
c)
je povinný vykonať, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je
bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok a nebránia tomu zákonné dôvody.
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. Príslušnosť k Vojenskej polícii vojenský policajt nepreukazuje
a)
odznakom Vojenskej polície,
b)
ústnym vyhlásením „Vojenská polícia“,
c)
služobným preukazom príslušníka Vojenskej polície s identifikačným číslom.
16. Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok príslušník
obecnej polície
a)
je oprávnený použiť, aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených
objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
b)
je oprávnený použiť, ak osoba kladie pasívny odpor,
c)
je oprávnený použiť, ak osoba kladie mimoriadny odpor.
Otázky za 3 body
17. Osoby poverené výkonom štátneho dozoru alebo kontroly alebo policajti pri výkone
kontroly činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sú oprávnení
a) vstupovať do objektov, na pozemky a do iných priestorov, ak súvisia s predmetom
štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti, a vyžadovať súčinnosť
kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov,
b) kedykoľvek vstupovať do objektov, na pozemky a do iných priestorov,
c) vstupovať do objektov, na pozemky a do iných priestorov, ak súvisia s predmetom
štátnej kontroly a vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov.
18. Pri plnení úloh podľa zákona o súkromnej bezpečnosti na verejne prístupnom mieste
je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany povinná mať viditeľne umiestnený
identifikačný preukaz
a)
na ľavej strane odevu v oblasti pŕs,
b)
na pravej strane odevu v oblasti pŕs,
c)
na rovnošate, pričom jeho umiestnenie nie je rozhodujúce.
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19. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany mimo času, keď plní úlohy podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti, viditeľne nosiť vecné bezpečnostné prostriedky
a) smie počas cesty do zamestnania,
b) nesmie,
c) smie, ak vecné bezpečnostné prostriedky sú v jej osobnom vlastníctve.
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. 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.
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. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa spoľahlivosť preukazuje
a) výpisom z registra trestov a čestným prehlásením,
b) odpisom z registra trestov,
c) odpisom z evidencie priestupkov nie straším ako tri mesiace.
24. Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a nehľadí sa na neho, ako by nebol
odsúdený,
b) bol právoplatne odsúdený za priestupok,
c) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

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