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. Občana SR
a) nemožno nútiť, aby opustil vlasť, a nemožno ho vyhostiť,
b) možno nútiť, aby opustil vlasť, a vyhostiť ho,
c) nemožno vyhostiť, ale prinútiť, aby opustil vlasť ho možno.
2. Právo pokojne sa zhromažďovať sa Ústavou SR zaručuje. Zhromaždenie
a) sa nesmie podmieňovať povolením orgánu verejnej moci,
b) je podmienené povolením orgánu verejnej moci,
c) je podmienené povolením orgánu neverejnej moci.
3. Škodu, ktorá vznikla na zdraví fyzickej osoby v súvislosti s pomocou, ktorú poskytovala
pri zdolávaní požiaru,
a) uhradí ten, kto zapríčinil požiar,
b) uhradí štát, ak nevznikol nárok na úhradu tejto škody už z pracovnoprávneho vzťahu,
c) uhradí ten, na koho majetku alebo objekte bol požiar.
4. Na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce je povinný poskytnúť
osobnú pomoc
a) člen protipožiarnej hliadky pracoviska,
b) člen protipožiarnej hliadky právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa,
c) každý, ak tomu nebránia právne prekážky uvedené v zákone o ochrane pred požiarmi.
5. Popáleniny ošetríme tak, že na ne dáme
a) čistú gázu,
b) čistú pavučinu,
c) elastický obväz.
6. Pri požití žieraviny
a) podávame studenú vodu po hltoch, pri bolesti v brušnej dutine prestaneme vodu podávať,
b) podáme mlieko,
c) podáme kyslé mlieko a vyvoláme vracanie.
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Otázky za 2 body
7.

Účelom spracúvania osobných údajov je
a) vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov,
ktorý sa neviaže na určitú činnosť,
b) vopred nevymedzený zámer spracovania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú
činnosť,
c) vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov,
ktorý sa viaže na určitú činnosť.

8.

Priestupok proti majetku možno spáchať
a) úmyselným zavinením,
b) zavinením z nedbanlivosti,
c) zavinením čo aj z nedbanlivosti.

9.

Na prejednávanie priestupkov na úseku súkromnej bezpečnosti
a) sa vzťahuje zákon o súkromnej bezpečnosti, ak zákon o priestupkoch neustanovuje inak,
b) sa vzťahuje zákon o priestupkoch, ak zákon o súkromnej bezpečnosti neustanovuje inak,
c) sa vzťahuje zákon o priestupkoch, ak správny poriadok neustanovuje inak.

10. Daktyloskopické stopy sú
a) obrazce vytvorené papilárnymi líniami na posledných článkoch prstov rúk, prstov nôh,
dlaniach a chodidlách osôb,
b) odtlačky po nástrojoch,
c) odtlačky obuvi.
11. Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne
po ňom, môže obmedziť
a) iba policajt,
b) každý,
c) iba osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo policajt.
12. O vine obžalovaného a treste za spáchaný trestný čin rozhodujú
a) správne orgány,
b) vyšetrovatelia,
c) súdy.
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13. 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.
14. Podľa zákona o Policajnom zbore policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti
ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe zbraň. Zamestnancovi súkromnej
bezpečnostnej služby takúto zbraň
a) odňať nemôže,
b) odňať nemôže, iba ak sa jedná o osobu poverenú výkonom fyzickej ochrany,
c) odňať môže.
15. Vojenská polícia premávku motorových vozidiel súkromných bezpečnostných služieb
na pozemných komunikáciách
a) nie je oprávnená riadiť,
b) je oprávnená riadiť, ak o tom rozhodne príslušný dopravný inšpektorát Policajného
zboru,
c) je oprávnená riadiť.
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. Prevádzkovateľ strážnej služby, ktorý prevádzkuje zariadenie poplachového systému
alebo časť takéhoto zariadenia, vyhodnocuje narušenie chráneného objektu alebo
chráneného miesta alebo ktorý prevádzkuje iný systém slúžiaci na ochranu majetku a
osoby, je povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu
a) najmenej dvomi odborne spôsobilými osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany
alebo prostredníctvom kamerového systému,
b) odborne spôsobilou osobou poverenou výkonom fyzickej ochrany,
c) dostatočným počtom odborne spôsobilých osôb poverených výkonom pátrania.
18. Fyzická osoba alebo právnická osoba prevádzkuje bezpečnostnú službu
a) pre iné právnické osoby,
b) len pre vlastnú potrebu,
c) pre iné osoby alebo ako vlastnú ochranu.
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19. V prípade, že je u osoby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti požadovaná
zdravotná spôsobilosť je táto osoba povinná podrobiť sa posúdeniu zdravotnej
spôsobilosti
a) každý rok, ak nie je v záveroch predchádzajúceho lekárskeho posudku ustanovená iná
lehota,
b) každé dva roky, ak nie je v záveroch predchádzajúceho lekárskeho posudku
ustanovená kratšia lehota,
c) každé dva roky, ak nie je v záveroch predchádzajúceho lekárskeho posudku
ustanovená dlhšia lehota.
20. Skúška typu S je podľa zákona o súkromnej bezpečnosti určená pre osoby
a) poverené výkonom ochrany pred požiarmi,
b) poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre
prevádzkovateľov,
c) poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania.
21. Na výkone fyzickej ochrany sa môže po absolvovaní odbornej prípravy zúčastňovať
aj osoba, ktorá nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti, pričom
a) výkon fyzickej ochrany môže byť vykonávaný iba u jedného prevádzkovateľa
bezpečnostnej služby a najdlhšie po dobu jedného mesiaca,
b) postačuje priamy dohľad osoby, ktorá je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti,
c) výkon fyzickej ochrany tejto osoby musí byť vykonávaný podľa vopred vypracovaného
písomného plánu, osoba musí byť pod stálym priamym dohľadom osoby, ktorá je
držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, a výkon fyzickej ochrany môže byť
vykonávaný iba u jedného prevádzkovateľa bezpečnostnej služby a najdlhšie po dobu
troch mesiacov.
22. 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.
23. Štátny dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o súkromnej
bezpečnosti alebo na jeho základe fyzickým osobám a právnickým osobám
vykonáva
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
b) Národný bezpečnostný úrad,
c) krajské riaditeľstvo Policajného zboru.
24. 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.
Skontrolujte, či ste v zápisnici o vykonaní skúšky nezabudli označiť správnu odpoveď pri
niektorej z otázok.
[4]
Copyright © 2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

