Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
S
Test typu:
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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. Podľa Ústavy SR cenzúra
a) je povolená v prípade protištátnych a pornografických materiálov,
b) je zakázaná v prípade protištátnych a pornografických materiálov,
c) sa zakazuje.
2. Právo pokojne sa zhromažďovať sa Ústavou SR zaručuje. Zhromaždenie
a) sa nesmie podmieňovať povolením orgánu verejnej moci,
b) je podmienené povolením orgánu verejnej moci,
c) je podmienené povolením orgánu neverejnej moci.
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. Nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb v súvislosti so zdolávaním požiaru
je povinný vykonať
a) každý technik požiarnej ochrany,
b) každý, ak tomu nebránia právne prekážky uvedené v zákone o ochrane pred požiarmi,
c) každý člen požiarnej hliadky.
5. Medzi zásady prvej pomoci nepatrí
a) nerozhodnosť a nepokoj,
b) rozvaha, rozhodnosť a rýchlosť,
c) správnosť a účelnosť.
6. Keď krváca väčšia tepna
a) prítok krvi zastavíme tlakom nad i pod poraneným miestom,
b) prítok krvi zastavíme tlakom pod poraneným miestom,
c) prítok krvi do poraneného miesta zastavíme tlakom nad poraneným miestom.
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Otázky za 2 body
7.

Spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory,
náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických
hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo
pohlavného života
a) je zakázané,
b) je povolené za účelom vykonávania fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti,
c) je povolené vždy.

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

10. Konfrontácia je špecifická metóda kriminalistického objasňovania, ktorá je založená na
a) znovu poznávaní osôb, zvierat alebo vecí,
b) odstránení závažných rozporov vo výpovediach tým, že sú tieto osoby postavené pri
výpovedi navzájom tvárou tvár,
c) odovzdávaní informácií pracovníka súkromnej bezpečnostnej služby polícii.
11. Obmedziť osobnú slobodu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pristihnutého
pri páchaní trestného činu
a) môže každý,
b) môže iba príslušník PZ,
c) nie je možné.
12. O vine obžalovaného a treste za spáchaný trestný čin rozhodujú
a) správne orgány,
b) vyšetrovatelia,
c) súdy.
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13. Podľa zákona o Policajnom zbore preukaz odbornej spôsobilosti vydaný podľa zákona
o súkromnej bezpečnosti
a) nemožno považovať za doklad totožnosti na preukázanie totožnosti osoby,
b) je dokladom totožnosti na preukázanie totožnosti, ak sa jedná o preukaz odbornej
spôsobilosti typu S,
c) je dokladom totožnosti na preukázanie totožnosti, ak sa jedná o preukaz odbornej
spôsobilosti typu P.
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. Vojenská polícia premávku motorových vozidiel súkromných bezpečnostných služieb
na pozemných komunikáciách
a) nie je oprávnená riadiť,
b) je oprávnená riadiť, ak o tom rozhodne príslušný dopravný inšpektorát Policajného
zboru,
c) je oprávnená riadiť.
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. Strážna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) ochranná služba,
b) detektívna služba,
c) bezpečnostná služba.
18. Iným technickým prostriedkom sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie
a) vec, ktorá je určená na to, aby sa použila ako obranný prostriedok,
b) stroj alebo prístroj, ktorý sa používa na plnenie úloh fyzickej ochrany, pátrania, odbornej
prípravy a poradenstva,
c) donucovací prostriedok, ktorý ma charakter stroja alebo prístroja, ktorý sa používa na
plnenie úloh fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva.
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19. Pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby sú na česť, vážnosť a dôstojnosť povinní
dbať
a) prevádzkovateľ, ako aj jeho zamestnanci,
b) len prevádzkovatelia,
c) prevádzkovateľ, ako aj niektorí ním určení zamestnanci.
20. Na výkone fyzickej ochrany sa môže po absolvovaní odbornej prípravy zúčastňovať aj
osoba, ktorá nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti, pričom
a) výkon fyzickej ochrany môže byť vykonávaný iba u jedného prevádzkovateľa
bezpečnostnej služby a najdlhšie po dobu jedného mesiaca,
b) postačuje priamy dohľad osoby, ktorá je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti,
c) výkon fyzickej ochrany tejto osoby musí byť vykonávaný podľa vopred vypracovaného
písomného plánu, osoba musí byť pod stálym priamym dohľadom osoby, ktorá je
držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, a výkon fyzickej ochrany môže byť
vykonávaný iba u jedného prevádzkovateľa bezpečnostnej služby a najdlhšie po dobu
troch mesiacov.
21. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti strelnú zbraň smie použiť
a) iba za podmienok ustanovených osobitným predpisom,
b) iba ako donucovací prostriedok,
c) iba ako vecný bezpečnostný prostriedok.
22. Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vozidlá
so zvláštnymi výstražnými znameniami
a) smie používať, ak prepravuje finančnú hotovosť,
b) smie používať na základe výnimky udelenej dopravným inšpektorátom,
c) nesmie používať.
23. 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.
24. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru vykonáva podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti vo svojej pôsobnosti
a) kontrolu nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom, osobitným
predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou
dopravou alebo na ich základe fyzickým osobám a právnickým osobám,
b) štátny dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho
základe fyzickým osobám a právnickým osobám,
c) revíziu činností Policajného zboru na úseku súkromnej bezpečnosti.

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