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. Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť,
a) aby konal niečo, čo ukladá poslanec,
b) aby niečo nekonal,
c) aby niečo konal, čo zákon neukladá.
2. Odborové organizácie vznikajú
a) nezávisle od štátu,
b) ako súčasť štátnej moci,
c) ako súčasť štátnej správy.
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. Školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v
mimopracovnom čase, ako aj overenie ich vedomostí zabezpečuje
a) firma, ktorá túto službu zabezpečuje,
b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa služba poskytuje,
c) okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
5. Pád z výšky je, ak postihnutý spadne z výšky
a) 5 m,
b) 13 m,
c) väčšej, ako je výška jeho tela.
6. Krv rytmicky strieka a má jasnočervenú farbu pri
a) tepnovom krvácaní,
b) menštruačnom krvácaní,
c) žilovom krvácaní.
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Otázky za 2 body
7.

Likvidáciu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov zabezpečuje,
a) dotknutá osoba po splnení účelu spracúvania bez zbytočného odkladu,
b) prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania bez zbytočného odkladu,
c) ktokoľvek.

8.

V rozkaznom konaní možno uložiť pokutu, ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon
neustanovuje inak,
a) do 250 eur,
b) do 300 eur,
c) 250 eur.

9.

Štatutárny orgán právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie
detektívnej služby a v žiadosti o udelenie licencie alebo v čestnom vyhlásení uvedie
nepravdivé údaje,
a) dopustí sa správneho deliktu,
b) dopustí sa priestupku,
c) nedopustí sa žiadneho protiprávneho činu.

10. Kriminalistická identifikácia je proces
a) zisťovania a zaisťovania stôp na mieste činu,
b) stotožnenia kriminalisticky relevantnej udalosti a kriminalistickej stopy a objektov, ktoré
stopu vytvorili,
c) znovu poznávania stôp z miesta činu.
11. Dôkazy pre účely trestného konania môžu obstarávať
a) len orgány činné v trestnom konaní,
b) len advokát,
c) aj strany v trestnom konaní prostredníctvom detektívnej služby.
12. Povinnosť vydať vec dôležitú pre trestné konanie má
a) iba jej vlastník,
b) každý,
c) iba osoba poverená výkonom fyzickej ochrany.

[2]
Copyright © 2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

13. Policajný zbor je podriadený
a) ministrovi vnútra Slovenskej republiky,
b) prezidentovi Policajného zboru,
c) vláde Slovenskej republiky.
14. 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.
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. Objasňovanie priestupkov obecná polícia
a) vykonáva, ak tak ustanovuje osobitný predpis, ktorým je zákon o priestupkoch,
b) vykonáva v takom rozsahu ako Policajný zbor,
c) vykonáva, ale iba priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
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. Hodnostné označenie zhodné s hodnostným označením príslušníkov ozbrojených síl
Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a
iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy,
a) je neprípustné pri používaní rovnošaty na verejne prístupnom mieste,
b) je dovolené,
c) je neprípustné.
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19. Prevádzkovateľ detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti môže
informácie získané v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby oznámiť iba
osobe,
a) ktorá uzavrela zmluvu o poskytovaní detektívnej služby, alebo osobe voči ktorej bolo
pátranie vedené,
b) voči ktorej bolo pátranie vedené,
c) ktorá uzavrela zmluvu o poskytovaní detektívnej služby, alebo osobe ňou písomne
splnomocnenou.
20. Medzi druhy bezpečnostnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti patrí
a) detektívna služba, strážna služba, technická služba,
b) strážna služba, ochranná služba, požiarna služba,
c) strážna služba, profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou
dopravou, detektívna služba, odborná príprava a poradenstvo.
21. Technická služba na ochranu majetku a osoby je upravená v
a) Trestnom poriadku,
b) zákone o súkromnej bezpečnosti,
c) správnom poriadku.
22. Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto
a) bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku,
b) bol právoplatne odsúdený za trestný čin k nepodmienečnému trestu odňatia slobody v
dĺžke viac ako 24 mesiacov a nehľadí sa na neho, ako by nebol odsúdený,
c) bol právoplatne odsúdený za trestný čin k nepodmienečnému trestu odňatia slobody v
dĺžke viac ako 12 mesiacov a nehľadí sa na neho, ako by nebol odsúdený.
23. Preukaz odbornej spôsobilosti je podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
považovaný za
a) medzinárodnú listinu,
b) súkromnú listinu,
c) verejnú listinu.
24. Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, ktoré vykonávajú
ochranu objektov osobitnej dôležitosti, musia mať
a) bezpečnostnú prax najmenej dva roky,
b) prax v ozbrojených silách, ozbrojených zboroch a ozbrojených bezpečnostných
zboroch najmenej dva roky,
c) prax vo výkone pátrania najmenej jeden rok.

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