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. Podľa Ústavy SR sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach. Základné práva a
slobody sú
a) neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné,
b) nescudziteľné, premlčateľné, zrušiteľné a nezlučiteľné,
c) nepremlčateľné, nezrušiteľné, odňateľné a scudziteľné.
2. Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje náležitosti
a) ako súčasť štátnej správy,
b) ako súčasť štátnej moci,
c) samy.
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. Na hasenie riadiacich centier, strojových zariadení a výpočtových stredísk sú
najvhodnejšie
a) halónové hasiace zariadenia,
b) práškové hasiace zariadenia,
c) vodné hasiace zariadenia.
5. Pulz sa zisťuje
a) na krku, kde je najväčšia tepna, alebo na vnútornej strane zápästia z palcovej strany,
b) na krku alebo na vonkajšej strane chodidla, kde je najväčšia citlivosť na tele,
c) na krku alebo v podkolení, kde je najjemnejšia pokožka.
6. Keď sa poskytuje umelé dýchanie dospelej osobe treba
a) 30- krát stlačiť hrudník a 2-krát vdýchnuť vzduch,
b) stlačiť hrudník 2-krát a 15-krát vdýchnuť vzduch,
c) 2-krát vdýchnuť a 5x stlačiť hrudník.
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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 písomne súhlasí alebo ak to osobitný zákon výslovne umožňuje
bez súhlasu dotknutej osoby,
b) ak s tým dotknutá osoba ústne 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.

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

9.

Podať nevyhnutné vysvetlenie na preverenie oznámenia o priestupku orgánu
oprávnenému objasňovať priestupky je povinný
a) nikto,
b) iba ten, kto prevádzkuje súkromnú bezpečnostnú službu alebo technickú službu,
c) každý.

10. Medzi materiálne stopy patria
a) stopy plošné a plastické,
b) stopy pamäťové,
c) stopy vo vedomí človeka.
11. Osoba môže konať v nutnej obrane, ak
a) útok priamo hrozí alebo trvá,
b) útok priamo hrozí alebo trvá, alebo sa dal útočník na útek,
c) iného pristihne pri trestnom čine.
12. Trestného činu krádeže sa dopustí ten, kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní,
a spôsobí tak škodu vyššiu ako
a) 150 eur,
b) 266 eur,
c) minimálna mzda.
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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. Policajný zbor je podriadený
a) ministrovi vnútra Slovenskej republiky,
b) prezidentovi Policajného zboru,
c) vláde Slovenskej republiky.
15. Prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby a zamestnanec súkromnej
bezpečnostnej služby na požiadanie Vojenskej polície
a) sú oprávnení poskytovať podklady a informácie iba vo vojenských priestoroch alebo vo
vojenských objektoch,
b) nie sú oprávnení poskytovať žiadne podklady ani informácie,
c) sú povinní poskytnúť požadované podklady a informácie poskytnúť, pokiaľ im v tom
nebránia dôvody ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
16. Objasňovanie priestupkov obecná polícia
a) vykonáva, ak tak ustanovuje osobitný predpis, ktorým je zákon o priestupkoch,
b) vykonáva v takom rozsahu ako Policajný zbor,
c) vykonáva, ale iba priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Otázky za 3 body
17. Medzi formy strážnej služby patrí
a) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
b) príprava na výkon detektívnej služby,
c) hľadanie osoby.
18. Preukaz odbornej spôsobilosti je podľa zákona o súkromnej bezpečnosti považovaný
za
a) medzinárodnú listinu,
b) nie verejnú listinu,
c) verejnú listinu.
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19. Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako
a) bezpečnostná služba a technická služba,
b) ochranná služba a technická služba,
c) technická služba a služba ochrany osôb.
20. Odborná príprava a poradenstvo podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) detektívna služba,
b) technická služba,
c) bezpečnostná služba.
21. Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, komu
a) štatutárny orgán uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti,
b) prokurátor uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti, do skončenia výkonu zákazu činnosti,
c) súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa
zákona o súkromnej bezpečnosti, do skončenia výkonu zákazu činnosti.
22. Skúšobná komisia na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti je zložená z členov,
ktorí sú
a) zástupcami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, krajského riaditeľstva
Policajného zboru a okresného riaditeľstva Policajného zboru,
b) zástupcami Ministerstva obrany Slovenskej republiky, krajského riaditeľstva
Policajného zboru a okresného riaditeľstva Policajného zboru,
c) všetci zástupcami úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného
zboru.
23. Fyzickú ochranu alebo pátranie môže podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
vykonávať osoba, ktorá
a) dosiahla vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná,
je spoľahlivá, je zdravotne spôsobilá a je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti,
b) dosiahla vek 18 rokov, je bezúhonná, je spoľahlivá, je zdravotne spôsobilá a je
držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti,
c) dosiahla vek 20 rokov, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná,
je spoľahlivá a je zdravotne spôsobilá.
24. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany je oprávnená vyžadovať preukázanie
totožnosti
a) u osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu, ktorý súvisí s
výkonom fyzickej ochrany, alebo bezprostredne po spáchaní takéhoto priestupku
alebo trestného činu, a u osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do
chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo osoby, ktorá bola pristihnutá pri
neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného miesta,
b) iba u osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu, ktorý
súvisí s výkonom fyzickej ochrany,
c) iba u právnickej osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu,
ktorý súvisí s výkonom fyzickej ochrany, alebo bezprostredne po spáchaní takéhoto
priestupku alebo trestného činu.
Skontrolujte, či ste v zápisnici o vykonaní skúšky nezabudli označiť správnu odpoveď pri
niektorej z otázok.
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