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. Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy a
a) v jej medziach a medziach rozhodnutí obecného zastupiteľstva,
b) v jej medziach a medziach rozhodnutí mestského zastupiteľstva,
c) v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
2. Politické strany a politické hnutia sú
a) súčasťou štátnej moci,
b) oddelené od štátu,
c) súčasťou štátnej správy.
3. Za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj sa považuje prístroj spĺňajúci podmienky
ustanovené osobitným predpisom, ak
a) od jeho výroby neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov alebo od jeho poslednej kontroly
neuplynula dlhšia doba ako 24 mesiacov,
b) od jeho výroby uplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov alebo od jeho poslednej kontroly
uplynula dlhšia doba ako 24 mesiacov,
c) od jeho výroby uplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov alebo od jeho poslednej kontroly
neuplynula dlhšia doba ako 12 mesiacov.
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. Otras mozgu sa prejavuje
a) skalením a vysychaním rohovky,
b) smrťou,
c) okamžitou stratou vedomia.
6. Osobe s vnútorným krvácaním
a) sa nesmie dovoliť piť ani jesť,
b) treba podať primerané množstvo tekutín,
c) možno podať iba ľahké jedlo bez tekutín.
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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 povolené vždy,
b) je povolené za účelom vykonávania fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti,
c) je zakázané.

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.

Medzi ochranné opatrenia podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej
republike nepatrí
a) obmedzujúce opatrenie,
b) ochranný dohľad,
c) zhabanie veci.

10. Medzi pyrotechnické stopy nepatria
a) munícia,
b) nástražné výbušné systémy,
c) stopy bosých nôh a obuvi.
11. Trestného činu ublíženia na zdraví sa môže osoba dopustiť
a) úmyselne alebo z nedbanlivosti,
b) iba úmyselne,
c) iba z nedbanlivosti.
12. Neoprávneného obmedzovania osobnej slobody sa dopustí ten,
a) kto obmedzí osobnú slobodu osobe pristihnutej pri trestnom čine,
b) kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu,
c) kto neoprávnene vnikne do obydlia iného.
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13. Policajt pri preukazovaní príslušnosti k Policajnému zboru podľa zákona o Policajnom
zbore
a) služobný preukaz vydá z ruky na požiadanie osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany,
ktorá je oprávnená kontrolovať vstup osôb do objektu,
b) služobný preukaz vydá z ruky na požiadanie osoby vstupujúcej do chráneného objektu
bez ohľadu na to, či tam vstup kontroluje osoba poverená výkonom fyzickej ochrany,
c) služobný preukaz nesmie vydať z rúk.
14. So žiadosťou o pomoc sa na policajtov a útvary Policajného zboru má právo obracať
a) každý zamestnanec aj prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby bez ohľadu na
to, či ide o fyzickú osobu, alebo právnickú osobu,
b) každý zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby, nie však prevádzkovateľ
súkromnej bezpečnostnej služby, ktorý je právnickou osobou,
c) každý prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby bez ohľadu na to, či ide o fyzickú
osobu, alebo právnickú osobu, nie však zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby.
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. Ak bol spáchaný trestný čin, príslušník obecnej polície
a) je povinný začať objasňovanie trestného činu,
b) nie je povinný robiť žiadne úkony, lebo objasňovanie trestného činu je v pôsobnosti
Policajného zboru,
c) je povinný vec oznámiť Policajnému zboru.
Otázky za 3 body
17. Spoľahlivý podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto
a) preukázateľne požíva alkoholické nápoje alebo iné návykové látky,
b) preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo preukázateľne požíva iné
návykové látky,
c) požíva alkoholické nápoje alebo používa iné návykové látky.
18. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti verejne prístupným miestom je
a) miesto, kde vstup fyzických osôb je podmienený povolením správcu takéhoto miesta,
b) každé miesto, kde vstup osobám je zakázaný vlastníkom alebo správcom takéhoto
miesta,
c) každé miesto, kde vstup osobám nie je zakázaný.
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19. Zákon o súkromnej bezpečnosti sa na činnosti, ktoré sú bezpečnostnou službou, ak
ich vykonáva pre vlastnú potrebu štátny orgán
a) vzťahuje len čiastočne,
b) nevzťahuje,
c) vzťahuje v plnom rozsahu.
20. Detektívna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) špionážna služba,
b) bezpečnostná služba,
c) vyhľadávacia a lokalizačná služba.
21. 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.
22. Skúška typu S je podľa zákona o súkromnej bezpečnosti určená pre osoby
a) poverené výkonom ochrany pred požiarmi,
b) poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre
prevádzkovateľov,
c) poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania.
23. Na posudzovanie spoľahlivosti zamestnanca podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
zamestnanec povinný prevádzkovateľovi
a) písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie spoľahlivosti
bezprostredne od vzniku tejto zmeny,
b) písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie spoľahlivosti
najneskôr do 15 dní od tejto zmeny,
c) písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie spoľahlivosti
najneskôr do 20 dní od tejto zmeny.
24. 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.

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