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. Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje náležitosti
a) ako súčasť štátnej správy,
b) ako súčasť štátnej moci,
c) samy.
3. V právnickej osobe určuje osoby na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v
mimopracovnej dobe
a) technik požiarnej ochrany,
b) štatutárny orgán právnickej osoby,
c) závodný hasičský útvar, ak je zriadený.
4. Osoby vykonávajúce ochranu pred požiarmi pravidelnou obchôdzkou
mimopracovnom čase vykonávajú prvú obchôdzku
a) najneskôr do 30 minút po ukončení pracovnej zmeny,
b) bezprostredne po odchode zamestnancov z pracoviska po ukončení pracovnej zmeny,
c) najskôr po 30 minútach po ukončení pracovnej zmeny.
5. Krv rytmicky strieka a má jasnočervenú farbu pri
a) tepnovom krvácaní,
b) menštruačnom krvácaní,
c) žilovom krvácaní.
6. Pri poskytovaní prvej pomoci treba konať
a) pokojne, citlivo, rozvážne a omylne,
b) pokojne, citlivo, rozvážne a rozhodne,
c) pokojne, citlivo, rozvážne a nerozhodne.
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Otázky za 2 body
7.

Spracúvanie osobných údajov o psychickej identite fyzickej osoby alebo o jej
psychickej pracovnej spôsobilosti môže vykonávať
a) ktokoľvek,
b) prevádzkovateľ bezpečnostnej služby,
c) psychológ.

8.

Podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike o priestupku v prvom
stupni koná správny orgán
a) v písomnom pojednávaní,
b) v ústnom pojednávaní,
c) v ústnom alebo písomnom pojednávaní.

9.

Obvinený z priestupku proti rozkazu o uložení pokuty môže podať
a) odpor po 15 dňoch odo dňa doručenia rozkazu,
b) odpor do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu,
c) odpor do 7 dní odo dňa doručenia rozkazu.

10. Kriminalistická dokumentácia slúži
a) na zosilnenie výkonu bezpečnostnej služby pri ochrane objektov v prípade spáchania
trestného činu,
b) na uvedenie poškodených objektov, v ktorých bol spáchaný trestný čin, do pôvodného
stavu,
c) na dokumentovanie priebehu a výsledkov vyšetrovacieho úkonu za účelom objasnenia
kriminalisticky relevantnej udalosti.
11. Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za
a) vinného,
b) nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu,
c) nevinného, kým sa sám neprizná.
12. Ten, kto obmedzil osobnú slobodu osobe pristihnutej pri páchaní trestného činu alebo
bezprostredne po ňom,
a) je povinný takúto osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, Vojenskej
polície alebo Colnej správy,
b) nie je povinný takúto osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, Vojenskej
polície alebo Colnej správy,
c) je povinný po zistení totožnosti osoby, túto okamžite prepustiť.
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13. 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.
14. Pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv a slobôd osoby je
policajt povinný túto osobu hneď, ako je to možné, poučiť o jej právach,
a) ak je táto osoba pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu alebo iného
protiprávneho činu,
b) bez ohľadu na to, či táto osoba je poškodenou osobou, alebo či je, alebo nie je
páchateľom priestupku alebo trestného činu, alebo iného protiprávneho činu,
c) ak je táto osoba poškodenou osobou v konaní o priestupku alebo v konaní o trestnom
čine, alebo v konaní o inom protiprávnom čine.
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. Obecná polícia úlohy vyplývajúce z rozhodnutí starostu obce
a) neplní,
b) plní, ale iba vtedy, keď sa jedná o obec, ktorá je mestom,
c) plní.
Otázky za 3 body
17. Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako
a) bezpečnostná služba a technická služba,
b) ochranná služba a technická služba,
c) technická služba a služba ochrany osôb.
18. Medzi formy strážnej služby patrí
a) prevádzkovanie
zabezpečovacieho
systému
alebo
poplachového
systému,
prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo
chráneného miesta,
b) hľadanie majetku,
c) získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky.
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19. Strážna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) bezpečnostná ochrana pred požiarmi,
b) bezpečnostná služba,
c) detektívna služba.
20. 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.
21. Zásahom sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie
a) činnosť osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, pri ktorej sa
zasahuje do práv a slobôd inej osoby,
b) nečinnosť osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, pri ktorej sa
zasahuje do práv a slobôd inej osoby,
c) len činnosť osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, pri ktorej došlo
k obmedzeniu osobnej slobody.
22. Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti, vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky preukaz
odbornej spôsobilosti príslušného typu, ak je táto osoba
a) bezúhonná a spoľahlivá,
b) spôsobila na právne úkony a bezúhonná,
c) zdravotne spôsobilá.
23. Odobrať predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným
objektom, chráneným miestom alebo chránenou osobou, osoba poverená výkonom
fyzickej ochrany
a) nie je oprávnená,
b) je oprávnená len v súvislosti s ochranou objektov osobitnej dôležitosti,
c) je oprávnená.
24. Štátny dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o súkromnej
bezpečnosti alebo na jeho základe fyzickým osobám a právnickým osobám
vykonáva
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
b) Národný bezpečnostný úrad,
c) krajské riaditeľstvo Policajného zboru.

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