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. Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje. Každý, kto sa oprávnene zdržiava na území SR,
a) nemá právo toto územie opustiť,
b) má právo toto územie opustiť, ak táto sloboda nie je obmedzená zákonom alebo to nie je
nevyhnutné z iných dôvodov,
c) nesmie toto územie opustiť.
2. Obydlie je nedotknuteľné, nie je dovolené doň vstúpiť
a) bez súhlasu obidvoch manželov, ak sa jedná o manželov,
b) bez súhlasu majiteľa,
c) bez súhlasu toho, kto v ňom býva.
3. 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.
4. Na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce je povinný poskytnúť
osobnú pomoc
a) člen protipožiarnej hliadky pracoviska,
b) člen protipožiarnej hliadky právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa,
c) každý, ak tomu nebránia právne prekážky uvedené v zákone o ochrane pred požiarmi.
5. Prvú pomoc pri krvácaní z tráviaceho ústrojenstva poskytneme tak, že osobu
a) položíme do polosedu s nohami pokrčenými v kolenách, na nadbrušie prikladáme studený
obklad, zabezpečíme úplný pokoj, nepodávame žiadne tekutiny ani jedlo,
b) položíme do polosedu s nohami pokrčenými v kolenách a podáme ľahké jedlo,
c) položíme do poloľahu s nohami za ušami, zabezpečíme pokoj, nepodávame jedlo ani
nápoje.
6. Pri tepnovom krvácaní krv
a) strieka a má modrú farbu,
b) tečie prúdom a má tmavočervenú farbu,
c) rytmicky strieka a má jasnočervenú farbu.
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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) 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.

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. Medzi materiálne stopy patria
a) stopy plošné a plastické,
b) stopy pamäťové,
c) stopy vo vedomí človeka.
11. Trestne zodpovedná je
a) právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je príčetná,
b) fyzická osoba staršia ako 14 rokov (okrem trestného činu sexuálneho zneužívania), ktorá
je príčetná,
c) každá osoba.
12. Páchateľom trestného činu je
a) ten, kto spáchal trestný čin a dovŕšil 18. rok svojho veku,
b) ten, kto trestný čin spáchal sám,
c) ten, kto iného naviedol na spáchanie trestného činu.
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13. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany pri vstupe príslušníka Policajného zboru v
služobnej rovnošate s identifikačným číslom do objektu, v ktorom je oprávnená
vykonávať kontrolu,
a) nie je oprávnená vyžadovať preukázanie príslušnosti k Policajnému zboru služobným
preukazom príslušníka Policajného zboru,
b) je oprávnená vyžadovať preukázanie príslušnosti k Policajnému zboru služobným
preukazom príslušníka Policajného zboru,
c) je oprávnená vyžadovať preukázanie príslušnosti k Policajnému zboru služobným
preukazom príslušníka Policajného zboru, ak tam príslušník Policajného zboru vstupuje
za služobným účelom.
14. Policajný zbor sa člení na služby. Jeho súčasťou, okrem iných služieb, je aj
a) služba súkromných bezpečnostných služieb,
b) detektívna služba,
c) služba hraničnej polície.
15. Pôsobnosť Vojenskej polície sa na osoby poverené výkonom fyzickej ochrany
a) nevzťahuje,
b) vzťahuje tak, ako na iné osoby,
c) vzťahuje, iba ak vykonávajú fyzickú ochranu vo vojenských priestoroch alebo vo
vojenských objektoch.
16. Obecná polícia je
a) poriadkový útvar obce,
b) ozbrojený zbor,
c) orgán verejnej samosprávy.
Otázky za 3 body
17. Ochranu osoby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti možno vykonávať
a) len v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia osoby,
b) len s jej výslovným súhlasom v prípade, že dovŕšila vek 20 rokov,
c) len s jej výslovným súhlasom.
18. Kontrolu činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
a) je oprávnený vykonávať každý policajt a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom aj
príslušník Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu,
b) je oprávnený vykonávať len príslušník Policajného zboru v služobnej rovnošate,
c) je oprávnená vykonávať osoba poverená výkonom štátneho dozoru, kontroly alebo
každý policajt a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom aj príslušník Vojenskej polície.
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19. Pátraním sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie
a) len hľadanie osôb a majetku,
b) aj štátny dozor na úseku súkromnej bezpečnosti,
c) aj riadenie a kontrola činností uvedených v zákone o súkromnej bezpečnosti.
20. Licenciu na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby svojím rozhodnutím
udeľuje
a) živnostenský úrad,
b) krajské riaditeľstvo Policajného zboru,
c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
21. Ak je osoba stíhaná pre úmyselný trestný čin, považuje sa na účely zákona o
súkromnej bezpečnosti za osobu
a) nie bezúhonnú,
b) nie spoľahlivú,
c) spoľahlivú.
22. 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.
23. Na posudzovanie bezúhonnosti zamestnanca podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
je zamestnanec povinný prevádzkovateľovi predložiť doklady a čestné vyhlásenia
preukazujúce jeho bezúhonnosť
a) iba pri vzniku pracovnoprávneho vzťahu,
b) každý rok,
c) každé dva roky.
24. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania je v súvislosti s
vykonávaním zásahu povinná ohlásiť prevádzkovateľovi alebo osobe ním určenej
a) každé poškodenie chráneného majetku, nie však zranenie osôb,
b) každý prípad smrti, každý prípad zranenia osoby, ako aj každé porušenie alebo závažné
ohrozenie záujmu chráneného bezpečnostnou službou,
c) každý prípad smrti, každý prípad zranenia osoby, ako aj každé porušenie alebo
ohrozenie záujmu chráneného bezpečnostnou službou.

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