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. Medze základných práv a slobôd možno upraviť
a) Ústavou SR a vyhláškou,
b) za podmienok ustanovených vyhláškou,
c) za podmienok ustanovených Ústavou SR len zákonom.
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. Prenosný hasiaci prístroj, ktorý bol použitý alebo na ktorom bol zistený nedostatok
znižujúci jeho akcieschopnosť, prevádzkovateľ
a) vymení za akcieschopný hasiaci prístroj najneskôr do 30 dní,
b) bezodkladne vymení za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou hasiacou
účinnosťou,
c) môže vymeniť za akcieneschopný prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou hasiacou
účinnosťou.
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. Za zabezpečenie lekárskej prvej pomoci pri usporadúvaní masových podujatí
zodpovedá
a) prevádzkovateľ SBS, ktorý zabezpečuje ochranu poriadku,
b) červený kríž alebo lekárska služba prvej pomoci,
c) usporiadateľ podujatia.
6. Pulz sa zisťuje
a) na krku, kde je najväčšia tepna, alebo na vnútornej strane zápästia z palcovej strany,
b) na krku alebo na vonkajšej strane chodidla, kde je najväčšia citlivosť na tele,
c) na krku alebo v podkolení, kde je najjemnejšia pokožka.
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Otázky za 2 body
7.

Ochranu osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní upravuje
a) zákon o súkromnej bezpečnosti,
b) zákon o ochrane osobných údajov,
c) Ústava Slovenskej republiky.

8.

Na zodpovednosť za priestupok
a) stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné
zavinenie,
b) stačí zavinenie úmyselné, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné zavinenie z
nedbanlivosti,
c) sa zavinenie nevyžaduje.

9.

Priestupkom nie je ani konanie, ktorým niekto odvracia
a) neprimeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom,
b) primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom,
c) primeraným spôsobom hroziaci záujem na útok chránený zákonom.

10. Rekognícia je špecifická metóda kriminalistického objasňovania, ktorá je založená na
tom, že
a) osoba zaisťuje stopy na mieste činu,
b) osoba chráni iné osoby, veci a zvieratá na mieste činu,
c) osoba znovu poznáva osoby a veci, ktoré predtým vnímala.
11. Trestného činu ublíženia na zdraví sa môže osoba dopustiť
a) úmyselne alebo z nedbanlivosti,
b) iba úmyselne,
c) iba z nedbanlivosti.
12. Osobnú prehliadku podľa Trestného poriadku môže vykonať
a) osoba poverená výkonom fyzickej ochrany,
b) každý, kto pristihne osobu pri páchaní trestného činu,
c) orgán, ktorý ju nariadil, alebo na jeho príkaz policajt.
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13. 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.
14. Keď policajt vykonáva služobný zákrok, je povinný, ak to povaha a okolnosti dovoľujú,
použiť výzvu
a) zodpovedajúcu zákroku,
b) zodpovedajúcu páchateľovi, najmä jeho fyzickej a psychickej kondícii,
c) zodpovedajúcu povahe poškodeného.
15. Prezerať vozidlá bezpečnostnej služby vojenský policajt
a) je oprávnený iba vtedy, ak sú vo vojenských objektoch alebo ak vchádzajú do
vojenských objektov, alebo z nich vychádzajú,
b) nie je oprávnený,
c) nie je oprávnený, ak sú vedené vojakmi.
16. Vyzvať osobu poverenú výkonom fyzickej ochrany, aby preukázala svoju totožnosť,
príslušník obecnej polície
a) môže, ak je táto osoba pristihnutá pri spáchaní priestupku alebo je od nej požadované
vysvetlenie, alebo ide o hľadanú osobu,
b) môže, ak je táto osoba pristihnutá pri spáchaní trestného činu,
c) nemôže.
Otázky za 3 body
17. 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.
18. Pri prevádzkovaní detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa
nesmie pátrať po
a) politickom alebo náboženskom presvedčení osoby alebo po jej príslušnosti k určitej
sekte,
b) politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení osoby alebo po jej príslušnosti
k určitej rase, etnickej skupine alebo národnosti,
c) spôsobilosti na právne úkony.
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19. Fyzickou ochranou je
a) obchôdzka, stráženie, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového
systému a priame riadenie a kontrola týchto činností,
b) obchôdzka, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému
a priame riadenie a kontrola týchto činností,
c) obchôdzka, stráženie a prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového
systému.
20. Medzi formy strážnej služby patrí
a) hľadanie majetku,
b) prevádzkovanie
zabezpečovacieho
systému
alebo
poplachového
systému,
prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo
chráneného miesta,
c) získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky.
21. 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.
22. Medzi formy strážnej služby patrí
a) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
b) príprava na výkon detektívnej služby,
c) hľadanie osoby.
23. Obchôdzka je vykonávaná
a) striedavým premiestňovaním sa osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany v rôznych
objektoch vykonávaným tou istou osobou,
b) striedavým premiestňovaním sa osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany v tom istom
chránenom objekte alebo na tom istom chránenom mieste,
c) zásahom proti narušiteľom chráneného objektu alebo miesta.
24. Súkromnú bezpečnostnú službu možno prevádzkovať len na základe
a) licencie,
b) živnostenského listu,
c) koncesie.

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