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. Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Nikto
nesmie byť
a) pozbavený života,
b) pozbavený smrti,
c) pozbavený rodičov.
3. V rámci predchádzania požiarom podnikajúca fyzická osoba a fyzická osoba
a) nesmie vypaľovať porasty kríkov, bylín ani stromov,
b) nesmie vypaľovať porasty kríkov, bylín ani stromov, pokiaľ sú v lese,
c) môže vypaľovať porasty bylín a kríkov, ak to nie je v období sucha.
4. Osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase majú za úlohu pri
zistení nedostatkov na kontrolovanom pracovisku
a) odstraňovať zistené nedostatky a v prípade, že ich nemôžu odstrániť sami, oznámiť
zistenú skutočnosť zodpovednému vedúcemu,
b) oznámiť zistené nedostatky zodpovednému vedúcemu,
c) zistené nedostatky zapísať do knihy služieb.
5. Rany pri poskytovaní prvej pomoci
a) vyplachujeme čistou vodou,
b) nevyplachujeme ničím,
c) vyčistíme liehom.
6. 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.
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Otázky za 2 body
7.

Stav ochrany osobných údajov, registráciu informačných systémov a vedenie
evidencie o informačných systémoch sleduje
a) Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
b) Národný bezpečnostný úrad,
c) Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru.

8.

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.

9.

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.

10. Medzi pyrotechnické stopy nepatria
a) munícia,
b) nástražné výbušné systémy,
c) stopy bosých nôh a obuvi.
11. V krajnej núdzi sa odvracia
a) nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému Trestným zákonom,
b) priamo hroziaci alebo trvajúci útok,
c) trvajúci útok na záujem chránený Trestným zákonom.
12. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, ktorej bol uložený v konaní
o priestupku zákaz činnosti, a aj napriek zákazu túto činnosť vykonáva,
a) dopustí sa tým ďalšieho priestupku,
b) dopustí sa tým trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia,
c) dopustí sa tým len porušenia interných predpisov zamestnávateľa.
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13. 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.
14. 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.
15. Ak osoba poverená výkonom pátrania požiada vojenského policajta o poskytnutie
pomoci, vojenský policajt
a) nie je nikdy povinný pomoc poskytnúť,
b) je povinný pomoc poskytnúť v rozsahu úloh Vojenskej polície,
c) je oprávnený pomoc poskytnúť.
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. Oprávnenie za podmienok podľa osobitného predpisu presvedčiť sa, či osoba ktorá
vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje, nie
je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti, môže využiť len osoba
a) poverená výkonom pátrania podľa zákona o súkromnej bezpečnosti,
b) poverená výkonom fyzickej ochrany podľa zákona o súkromnej bezpečnosti,
c) poverená výkonom ochrannej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.
18. Prevádzkovateľ strážnej služby je povinný v chránenom objekte viesť
a) evidenciu služieb, evidenciu zásahov a inšpekčnú knihu dozoru,
b) evidenciu služieb, evidenciu zákrokov a inšpekčnú knihu dozoru,
c) evidenciu služieb a evidenciu kontroly osôb.
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19. Osoba môže byť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti súčasne držiteľom
a) maximálne dvoch identifikačný preukazov,
b) jedného identifikačného preukazu s označením toho druhu činnosti, ktorá prevažuje,
c) maximálne dvoch identifikačný preukazov s označením pre každý druh činnosti.
20. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany je oprávnená predviesť na strážne
stanovisko osobu, len
a) ak táto osoba je pod vplyvom alkoholu,
b) ak bola pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní priestupku,
alebo ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na
chránené miesto alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z
chráneného miesta,
c) ak táto osoba odmieta alebo nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť a bola
pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto
alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného miesta.
21. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany nemôže
a) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám,
b) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto príslušníkom
ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného
zboru, ak do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstupujú na služobný účel,
pričom zakázať vstup do chráneného objektu nemožno ani osobám, ktoré sú k tomu
oprávnené podľa osobitných predpisov,
c) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto osobám, ktoré majú pri
sebe zbraň, ak je do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstup so zbraňou
zakázaný.
22. 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 do tejto zmeny,
c) písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie spoľahlivosti
najneskôr do 20 dní od tejto zmeny.
23. Platnosť preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu v bezpečnostnej službe,
b) neobmedzená,
c) 10 rokov.
24. 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.

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