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 TOHTO TESTU NEŠKRTAŤ !!!
Otázky za 1 bod

1. Štátnymi symbolmi sú
a) štátna polícia, štátna pečať, štátna hymna,
b) štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať, štátna hymna,
c) štátny znak, štátna hymna, štátna polícia.
2. 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.
3. Školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v
mimopracovnom čase, ako aj overenie ich vedomostí zabezpečuje
a) firma, ktorá túto službu zabezpečuje,
b) právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa služba poskytuje,
c) okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
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 krvácaní z nosa postihnutému
a) obe nosové dierky silno stlačíme asi na 10 minút,
b) obe nosové dierky silno vysmrkáme,
c) obe nosové dierky vypláchneme vodou.
6. Pri poranení sánky prvú pomoc poskytujeme tak, že
a) poranenú sánku pevne obviažeme okolo hlavy a pod bradou,
b) spevníme ústa vložením pevného predmetu do úst,
c) spevníme ústa fixovaním pomocou plastovej tyče alebo iného predmetu.
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Otázky za 2 body
7.

Získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním,
skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií
možno len vtedy
a) ak s tým dotknutá osoba ústne súhlasí alebo ak to osobitný zákon výslovne umožňuje
bez súhlasu dotknutej osoby,
b) ak s tým dotknutá osoba písomne súhlasí alebo ak to osobitný zákon výslovne umožňuje
bez súhlasu dotknutej osoby,
c) ak s tým dotknutá osoba ústne súhlasí alebo ak to osobitný zákon povoľuje.

8.

Podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike
a) nemožno posudzovať žiadne priestupky spáchané v cudzine,
b) možno posudzovať aj niektoré priestupky spáchané v cudzine,
c) možno posudzovať všetky priestupky spáchané v cudzine.

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. Konfrontácia je špecifická metóda kriminalistického objasňovania, ktorá je založená na
a) znovu poznávaní osôb, zvierat alebo vecí,
b) odstránení závažných rozporov vo výpovediach tým, že sú tieto osoby postavené pri
výsluchu navzájom tvárou v tvár,
c) odovzdávaní informácií pracovníka súkromnej bezpečnostnej služby polícii.
11. Policajt môže vstupovať do obydlia, iných priestorov a na pozemok,
a) ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života alebo zdravia osôb,
ochranu štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu majetku alebo ochranu práv a
slobôd iných,
b) len s predchádzajúcim súhlasom prokurátora,
c) len s predchádzajúcim súhlasom sudcu.
12. Osobu podozrivú zo spáchania trestného činu môže zadržať
a) policajt,
b) osoba poverená výkonom fyzickej ochrany,
c) každý.
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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. Podľa zákona o Policajnom zbore preukaz odbornej spôsobilosti vydaný podľa zákona
o súkromnej bezpečnosti
a) nemožno považovať za doklad totožnosti na preukázanie totožnosti osoby,
b) je dokladom totožnosti na preukázanie totožnosti, ak sa jedná o preukaz odbornej
spôsobilosti typu S,
c) je dokladom totožnosti na preukázanie totožnosti, ak sa jedná o preukaz odbornej
spôsobilosti typu P.
15. Ak vojenský policajt oprávnene vyžaduje preukázanie totožnosti a vyzvaná osoba
odmietne preukázať svoju totožnosť, vojenský policajt
a) je oprávnený osobu predviesť na zistenie totožnosti na najbližší útvar Vojenskej polície,
b) je oprávnený osobu predviesť na zistenie totožnosti na najbližší útvar Policajného zboru,
c) nie je oprávnený osobu predviesť na zistenie totožnosti.
16. Ak bol spáchaný trestný čin, príslušník obecnej polície
a) je povinný začať objasňovanie trestného činu,
b) nie je povinný robiť žiadne úkony, lebo objasňovanie trestného činu je v pôsobnosti
Policajného zboru,
c) je povinný vec oznámiť Policajnému zboru.
Otázky za 3 body
17. Skúška odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa skladá z
a) praktickej ukážky zásahov a písomného testu,
b) písomného testu a ústnej skúšky,
c) písomného testu.
18. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby trvá
a) iba počas prevádzkovania bezpečnostnej služby,
b) aj po ukončení prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo po skončení
pracovnoprávneho vzťahu,
c) iba počas trvania pracovnoprávneho vzťahu.
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19. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru vykonáva podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti vo svojej pôsobnosti
a) kontrolu nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom, osobitným
predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou
dopravou alebo na ich základe fyzickým osobám a právnickým osobám,
b) štátny dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho
základe fyzickým osobám a právnickým osobám,
c) revíziu činností Policajného zboru na úseku súkromnej bezpečnosti.
20. Strážna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) bezpečnostná ochrana pred požiarmi,
b) bezpečnostná služba,
c) detektívna služba.
21. Medzi formy odbornej prípravy a poradenstva patrí
a) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby,
b) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní leteckej služby,
c) poskytovanie poradenstva pri prevádzkovaní civilnej bezpečnostnej služby.
22. 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.
23. Zdravotná spôsobilosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa preukazuje
a) lekárskym posudkom, ktorého súčasťou je psychologické vyšetrenie,
b) lekárskou správou,
c) psychologickým posudkom.
24. Osoby poverené výkonom štátneho dozoru alebo kontroly alebo policajti pri výkone
kontroly činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sú oprávnení
a) vstupovať do objektov, na pozemky a do iných priestorov, ak súvisia s predmetom
štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti, a vyžadovať súčinnosť
kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov,
b) kedykoľvek vstupovať do objektov, na pozemky a do iných priestorov,
c) vstupovať do objektov, na pozemky a do iných priestorov, ak súvisia s predmetom
štátnej kontroly a vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov.

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