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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. Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý
a) sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo,
b) vychádza z náboženskej ideológie,
c) vychádza z vedúcej úlohy marxistickej ľavice.
2. V SR štátna moc vychádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich
a) volených zástupcov alebo priamo,
b) nevolených zástupcov,
c) nepriamych zástupcov.
3. Práškový hasiaci prístroj
a) možno použiť na hasenie nehoriacich zariadení pod elektrickým napätím,
b) nemožno použiť na hasenie horiacich zariadení pod elektrickým napätím,
c) možno použiť na hasenie horiacich zariadení pod elektrickým napätím.
4. Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti
a) je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na
zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných
záchranných prác,
b) nie je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na
zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných
záchranných prác,
c) je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na
zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných
záchranných prác a na účely cvičenia hasičskej jednotky.
5. Keď krváca väčšia tepna
a) prítok krvi zastavíme tlakom nad i pod poraneným miestom,
b) prítok krvi zastavíme tlakom pod poraneným miestom,
c) prítok krvi do poraneného miesta zastavíme tlakom nad poraneným miestom.
6. Šaty prilepené na koži pri popáleninách
a) odlepíme z tela a ošetríme rany,
b) odlepíme z tela, ale ošetrenie rany necháme na odborný lekársky zásah,
c) látku obstriháme a nestrhávame.
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Otázky za 2 body
7.

Osobný údaj fyzickej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov, na základe
ktorého je osoba jednoznačne a nezameniteľne určiteľná sa nazýva
a) barometrický údaj,
b) kriminalistický údaj,
c) biometrický údaj.

8.

Osobe, ktorá bola pristihnutá pri páchaní priestupku, osoba poverená pátraním
a) môže vykonať osobnú prehliadku podľa Trestného poriadku,
b) nemôže vykonať osobnú prehliadku podľa Trestného poriadku,
c) môže vykonať osobnú prehliadku, ak je toho istého pohlavia.

9.

Osobu, ktorá spáchala priestupok, osoba poverená výkonom fyzickej ochrany,
a) môže obmedziť na osobnej slobode podľa Trestného poriadku,
b) nemôže obmedziť na osobnej slobode podľa Trestného poriadku,
c) môže vykonať osobnú prehliadku, ak je toho istého pohlavia.

10. Balistické stopy sú
a) stopy zbraní a streliva,
b) odtlačky obuvi,
c) odtlačky papilárnych línii prstov a dlaní.
11. Trestný čin je
a) protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak Trestný zákon
neustanovuje inak,
b) protiprávne konanie uvedené v zákone o priestupkoch,
c) protiprávne konanie uvedené v Trestnom zákone aj v zákone o priestupkoch.
12. Páchateľom trestného činu je
a) ten, kto spáchal trestný čin a dovŕšil 18. rok svojho veku,
b) ten, kto trestný čin spáchal sám,
c) ten, kto iného naviedol na spáchanie trestného činu.
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13. Policajný zbor je podriadený
a) ministrovi vnútra Slovenskej republiky,
b) prezidentovi Policajného zboru,
c) vláde Slovenskej republiky.
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. Vozidlá súkromných bezpečnostných služieb príslušníci obecnej polície zastavovať
a) nemôžu, ak sú vo vozidlách prepravované chránené osoby,
b) nemôžu, ak je vo vozidlách prepravovaný majetok,
c) môžu tak ako iné vozidlá.
Otázky za 3 body
17. Za vecný bezpečnostný prostriedok sa považuje
a) stroj alebo prístroj, ktorý sa používa na plnenie úloh ochrannej služby,
b) zbraň, ktorá je určená na to, aby sa použila na zastavenie, prípadne obmedzenie pohybu
osoby, zvieraťa alebo vozidla alebo na obmedzenie funkcie iného technického
zariadenia,
c) vec vrátane zvieraťa, ktorá je určená na to, aby sa použila ako zbraň alebo vec na
zastavenie, prípadne obmedzenie pohybu osoby, zvieraťa alebo vozidla alebo na
obmedzenie funkcie iného technického zariadenia.
18. Detektívna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) špionážna služba,
b) bezpečnostná služba,
c) vyhľadávacia a lokalizačná služba.
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19. 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.
20. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a
poradenstva podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je povinná na požiadanie
identifikačný preukaz predložiť
a) Slovenskej obchodnej inšpekcii,
b) len príslušníkovi Policajného zboru v rovnošate,
c) orgánu dozoru pri výkone štátneho dozoru, orgánu kontroly pri výkone kontroly alebo
policajtovi, príslušníkovi Vojenskej polície.
21. Za spáchanie priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti policajt pri výkone
kontroly činnosti uložiť blokovú pokutu
a) môže osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany,
b) môže do 160 eur,
c) nemôže.
22. Zákon o súkromnej bezpečnosti upravuje poskytovanie služieb v oblasti
a) súkromnej bezpečnosti,
b) civilnej bezpečnosti,
c) bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách.
23. Jednou z foriem detektívnej služby je
a) ochrana prepravy majetku a osoby,
b) získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom
alebo správnym orgánom,
c) vypracúvanie plánu ochrany.
24. Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a nehľadí sa na neho, ako by nebol
odsúdený,
b) bol právoplatne odsúdený za priestupok,
c) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.
Skontrolujte, či ste v zápisnici o vykonaní skúšky nezabudli označiť správnu odpoveď pri
niektorej z otázok.
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