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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. Politické strany a politické hnutia sú
a) súčasťou štátnej moci,
b) oddelené od štátu,
c) súčasťou štátnej správy.
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. Ohlasovňa požiarov sa umiestňuje v objekte alebo v priestore, v ktorom
a) nie je zabezpečená nepretržitá služba,
b) je zabezpečená nepretržitá služba najmenej mimo prevádzky,
c) je zabezpečená nepretržitá služba najmenej počas prevádzky.
5. Pri vlásočnicovom krvácaní krv
a) presakuje po kvapkách,
b) strieka jemným prúdom a je tmavočervená,
c) strieka jemným prúdom a je svetločervená.
6. Dieťaťu pri poskytovaní umelého dýchania treba
a) stlačiť hrudník 5-krát a 2-krát vdýchnuť vzduch,
b) 5-krát vdýchnuť vzduch a 30-krát stlačiť hrudník a potom pokračovať v pomere 30:2,
c) 2-krát vdýchnuť a 5-krát stlačiť hrudník.
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Otázky za 2 body
7.

Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo
audiozáznamu len
a) na účely odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak
priestor je zreteľne označený ako monitorovaný, pričom na účely verejného poriadku a
bezpečnosti nie je možné monitorovať priestor,
b) na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia
bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak priestor je zreteľne označený ako monitorovaný,
označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
c) na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia
bezpečnosti štátu bez ohľadu na to, či je priestor označený ako monitorovaný.

8.

Ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon neustanovuje inak, za priestupok možno v
blokovom konaní uložiť pokutu
a) do 33 eur,
b) 33 eur,
c) 126 eur.

9.

Konanie, ktoré má znaky priestupku a dopustil sa ho zamestnanec súkromnej
bezpečnostnej služby
a) sa prejedná podľa osobitných predpisov,
b) sa prejedná podľa všeobecných predpisov o prejednávaní priestupkov,
c) sa neprejedná.

10. Kriminalistika je samostatná veda, ktorá skúma
a) výkon bezpečnostnej služby pri ochrane osôb a majetku,
b) kriminalisticky relevantné udalosti ako sú trestné činy a priestupky,
c) spoločenské podujatia.
11. Trestného činu ublíženia na zdraví sa môže osoba dopustiť
a) úmyselne alebo z nedbanlivosti,
b) iba úmyselne,
c) iba z nedbanlivosti.
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. 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. 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. Vojenská polícia pri plnení úloh ustanovených zákonom o Vojenskej polícii
a) nie je oprávnená požadovať podklady a informácie od prevádzkovateľov a zamestnancov
súkromných bezpečnostných služieb,
b) je oprávnená požadovať podklady a informácie od fyzických osôb aj právnických osôb,
c) je oprávnená vyžadovať podklady a informácie od zamestnancov, ktorí sú právnickými
osobami, nespolupracuje však s prevádzkovateľmi súkromných bezpečnostných služieb,
ktorí sú fyzickými osobami.
16. Príslušník obecnej polície
a) ma vždy postavenie verejného činiteľa,
b) má postavenie verejného činiteľa pri plnení úloh,
c) nemá nikdy postavenie verejného činiteľa.
Otázky za 3 body
17. Jedným z dôvodov zadržania preukazu odbornej spôsobilosti osobe podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti je aj
a) podozrenie zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví,
b) odmietnutie podrobiť sa skúške, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných
návykových látok,
c) odmietnutie podrobiť sa skúške, či nie je pod vplyvom anabolických steroidov.
18. Motorové vozidlo používané na preverenie signálu podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti musí byť označené čitateľným nápisom
a) „POPLACHOVÉ VOZIDLO“,
b) „ZÁSAHOVÉ VOZIDLO“,
c) „ZÁSAHOVKA SBS“.

[3]
Copyright © 2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

19. Zadržať preukaz odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti osobe
poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
policajt pri výkone kontroly činnosti
a) nie je oprávnený,
b) je oprávnený,
c) je oprávnený len v prípade, ak je táto osoba pod vplyvom alkoholu.
20. 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.
21. Vlastná ochrana podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je prevádzkovaná
a) aj pre iné fyzické osoby a právnické osoby,
b) len pre vlastnú potrebu,
c) aj pre iné fyzické osoby, právnické osoby a orgány verejnej správy.
22. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru udelí licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej
služby fyzickej osobe, ak dosiahla vek
a) 20 rokov,
b) 21 rokov,
c) 25 rokov.
23. Skúška odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa vykoná
a) v jazyku, ktorý uchádzač o vykonanie skúšky ovláda, pričom ak niektorý člen komisie
neovláda jazyk, v ktorom uchádzač vykoná skúšku, skúška sa vykoná prostredníctvom
tlmočníka,
b) len v materinskom jazyku,
c) v štátnom jazyku.
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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