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. Petičné právo sa zaručuje. Petíciou
a) možno vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd,
b) nemožno vyzývať na porušovania základných práv a slobôd,
c) možno i nemožno vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd.
2. Každý má právo na slobodnú voľbu povolania, prípravu naň, ako aj právo podnikať,
a) zákon musí obmedziť podmienky výkonu určitých povolaní,
b) podmienky o obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností nemôže obmedziť ani
zákon,
c) podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností môže obmedziť zákon.
3. Práškový hasiaci prístroj
a) možno použiť na hasenie nehoriacich zariadení pod elektrickým napätím,
b) nemožno použiť na hasenie horiacich zariadení pod elektrickým napätím,
c) možno použiť na hasenie horiacich zariadení pod elektrickým napätím.
4. Vodný hasiaci prístroj sa nesmie používať na hasenie
a) dreva, uhlia, papiera, slamy,
b) elektrických zariadením pod napätím, horľavých kovov a ich zlúčenín,
c) organických látok.
5. Pri prehriatí organizmu a slnečnom úpale
a) postihnutého uložíme do chladnej miestnosti alebo aspoň do tieňa, uvoľníme mu šaty na
krku a hrudi a prikladáme studené obklady,
b) postihnutého masírujeme teplými žinenkami,
c) postihnutému dáme vypiť pivo, a to čo najchladnejšie.
6. Medzi zásady prvej pomoci nepatrí
a) nerozhodnosť a nepokoj,
b) rozvaha, rozhodnosť a rýchlosť,
c) správnosť a účelnosť.
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Otázky za 2 body
7.

Anonymizovaným osobným údajom podľa zákona o ochrane osobných údajov je údaj
upravený do takej formy
a) v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka,
b) v ktorej ho možno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka,
c) v ktorej ho možno priradiť ktorejkoľvek inej osobe.

8.

Priestupky sú upravené
a) iba v zákone o súkromných bezpečnostných službách,
b) iba v zákone o priestupkoch,
c) v zákone o priestupkoch alebo v inom zákone.

9.

Osobe, ktorá bola pristihnutá pri páchaní priestupku, osoba poverená pátraním
a) môže vykonať osobnú prehliadku podľa Trestného poriadku,
b) nemôže vykonať osobnú prehliadku podľa Trestného poriadku,
c) môže vykonať osobnú prehliadku, ak je toho istého pohlavia.

10. Zdrojom informácií o vonkajších znakoch opisovaného objektu je
a) príslušník Policajného zboru,
b) pracovník súkromnej bezpečnostnej služby,
c) samotný opisovaný objekt.
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. Obhliadku podľa Trestného poriadku môže vykonať
a) osoba poverená výkonom fyzickej ochrany,
b) orgán činný v trestnom konaní a v konaní pred súdom súd,
c) osoba poverená výkonom pátrania.
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13. Policajný zbor
a) je ozbrojený bezpečnostný zbor,
b) je ozbrojená sila Slovenskej republiky,
c) je orgán štátnej moci.
14. Podľa zákona o Policajnom zbore policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti
ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe zbraň. Zamestnancovi súkromnej
bezpečnostnej služby takúto zbraň
a) odňať nemôže,
b) odňať nemôže, iba ak sa jedná o osobu poverenú výkonom fyzickej ochrany,
c) odňať môže.
15. Odobrať zbraň osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany vojenský policajt
a) nie je oprávnený,
b) je oprávnený iba vo vojenskom priestore alebo v priestore, kde prebiehajú vojenské
akcie alebo vojenské operácie,
c) je oprávnený tak ako iným osobám.
16. Príslušník obecnej polície môže osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany uložiť v
blokovom konaní pokutu za spáchanie priestupku na úseku verejného poriadku
a) za podmienok ustanovených zákonom o priestupkoch,
b) nemôže,
c) za podmienok ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti.
Otázky za 3 body
17. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti fyzická osoba preukazuje bezúhonnosť
a) odpisom z registra trestov,
b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a čestným prehlásením, že osobe
správny orgán neuložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa zákona
o súkromnej bezpečnosti,
c) len čestným prehlásením, že osobe správny orgán neuložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s
činnosťou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti alebo ktorá je obsahom
pracovnoprávneho vzťahu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.
18. Ak preukaz odbornej spôsobilosti stratil platnosť z dôvodu uplynutia doby na ktorú bol
vydaný, je jeho držiteľ povinný ho odovzdať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky
do
a) 30 dní od zániku platnosti,
b) 15 dní od zániku platnosti,
c) 10 dní od zániku platnosti.
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19. 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.
20. Povinnosť zachovávať 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.
21. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany pre účely vedenia evidencie o vstupe alebo
výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu, alebo z chráneného
objektu alebo na chránené miesto, alebo z chráneného miesta vyžadovať preukázanie
totožnosti
a) je oprávnená len v prípadoch domáhania sa vstupu násilným spôsobom,
b) nie je oprávnená,
c) je oprávnená.
22. Licenciu na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby okrem licencie na
prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou
dopravou svojím rozhodnutím udeľuje
a) živnostenský úrad,
b) krajské riaditeľstvo Policajného zboru,
c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
23. Skúška odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) typu P a typu D,
b) typu S, typu P a typu CIT,
c) typu S, typu P a typu D.
24. Licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby okrem licencie na prevádzkovanie
profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou môže odňať
len
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
b) krajské riaditeľstvo Policajného zboru,
c) Najvyšší súd Slovenskej republiky.

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