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. Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v
prípadoch ustanovených
a) zákonom,
b) zákonným opatrením,
c) zákonitým zákonom.
2. 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.
3. Uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho
šírenia
a) je povinný každý, ak tomu nebránia právne prekážky uvedené v zákone o ochrane pred
požiarmi,
b) je povinný zamestnanec strážnej služby pri výkone fyzickej ochrany,
c) zamestnanec strážnej služby pri výkone fyzickej ochrany nie je povinný.
4. Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ
a) zriaďuje najmenej jednu ohlasovňu požiarov,
b) môže zriadiť aspoň jednu ohlasovňu požiarov,
c) nemusí zriadiť žiadnu ohlasovňu požiarov.
5. Pri poskytovaní prvej pomoci treba konať
a) pokojne, citlivo, rozvážne a omylne,
b) pokojne, citlivo, rozvážne a rozhodne,
c) pokojne, citlivo, rozvážne a nerozhodne.
6. Pri veľkej strate krvi
a) zastavíme krvácanie, raneného položíme na znak a zdvihneme mu dolné končatiny,
b) raneného položíme do polostoja a zdvihneme mu všetky štyri končatiny,
c) raneného položíme do poloľahu a podávame mu červené víno.
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Otázky za 2 body
7.

Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo
audiozáznamu len
a) 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,
b) na účely odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak
priestor nie je zreteľne označený ako monitorovaný, pričom na účely verejného poriadku
a bezpečnosti nie je možné monitorovať priestor,
c) 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.

8.

Priestupky vo všeobecnosti podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej
republike prejednávajú
a) správne orgány,
b) súdne orgány,
c) správne súdy.

9.

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.

10. Stopy na mieste činu pracovník súkromnej bezpečnostnej služby
a) môže premiestňovať na iné miesto,
b) musí chrániť a nepremiestňovať,
c) zabalí a zašle okamžite príslušníkovi polície.
11. V krajnej núdzi môže konať
a) iba plnoletá osoba,
b) iba policajt,
c) ktokoľvek.
12. Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní, a čin spácha vlámaním
a) dopustí sa priestupku,
b) dopustí sa trestného činu, len ak je škoda vyššia ako 266 eur,
c) dopustí sa trestného činu, aj keď je škoda menšia ako 266 eur.
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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. 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. Na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republiky viazaná, s políciami
iných štátov
a) spolupracuje aj Vojenská polícia,
b) Vojenská polícia nespolupracuje,
c) spolupracuje iba Policajný zbor a Štátna polícia.
16. Príslušník obecnej polície použiť putá
a) je oprávnený pri vykonávaní služobných úkonov so zadržanou osobou, ak je dôvodná
obava, že sa pokúsi o útek,
b) nie je oprávnený,
c) je oprávnený vždy.
Otázky za 3 body
17. Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, ktoré vykonávajú ochranu
objektov osobitnej dôležitosti, musia mať
a) bezpečnostnú prax najmenej dva roky,
b) bezpečnostnú prax najmenej tri roky,
c) bezpečnostnú prax tri roky.
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. 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.
20. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a
poradenstva pri plnení úloh podľa zákona o súkromnej bezpečnosti používať
maskovanie tváre
a) nesmie,
b) smie v prípade, ak je ohrozený jej život a zdravie,
c) smie so súhlasom orgánu štátneho dozoru.
21. Rovnošata používaná pri poskytovaní bezpečnostnej služby alebo iný odev
používaný pri výkone fyzickej ochrany
a) musia byť označené znakom tak, aby bolo zrejmé, že ide o civilnú bezpečnostnú
službu,
b) musia byť označené znakom tak, aby bolo zrejmé, že ide o bezpečnostnú službu; to
neplatí, ak ide o ochranu osoby,
c) musia byť označené obchodným názvom prevádzkovateľa bezpečnostnej služby.
22. 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.
23. Výkon štátneho dozoru Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a kontroly
Policajným zborom v oblasti súkromnej bezpečnosti je upravený v zákone o
a) civilných bezpečnostných službách,
b) Policajnom zbore,
c) súkromnej bezpečnosti.
24. Detektívna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) špionážna služba,
b) bezpečnostná služba,
c) vyhľadávacia a lokalizačná služba.

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