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 spôsobilosť na práva má
a) každý,
b) nikto,
c) len poslanec.
2. Právo slobodne sa združovať zaručené Ústavou SR znamená, že
a) občania majú právo zakladať politické strany a politické hnutia a združovať sa v nich,
b) občania majú právo zakladať politické strany bez toho, aby sa v nich združovali,
c) občania nemajú právo zakladať politické strany a politické hnutia bez toho, aby sa v nich
združovali.
3. Vecnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru alebo obce je povinný poskytnúť
a) každý, ak tomu nebránia právne prekážky uvedené v zákone o ochrane pred požiarmi,
b) každá právnická osoba, ak tomu nebránia právne prekážky,
c) každá fyzická osoba, ktorá podniká, ak tomu nebránia právne prekážky.
4. Porušenie zásad bezpečnej prevádzky tepelných, elektrických, plynových a iných
spotrebičov zamestnancom súkromnej bezpečnostnej služby
a) nie je žiadnym priestupkom,
b) je priestupkom na úseku súkromnej bezpečnosti,
c) je priestupkom na úseku ochrany pred požiarmi.
5. Jedným z prvých príznakov smrti je
a) skalenie a vysychanie rohovky,
b) nechutenstvo,
c) vypadávanie vlasov.
6. Pri otrave plynmi prvú pomoc poskytujeme tak, že postihnutého
a) vynesieme na čerstvý vzduch a ak sú potrebné, poskytujeme umelé dýchanie a masáž
srdca,
b) postihnutého vynesieme zo zamoreného priestoru, poskytujeme masáž srdca, ale umelé
dýchanie nie, aby sme do neho nevpravili ešte viac jedovatých plynov,
c) začneme okamžite s umelým dýchaním.
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Otázky za 2 body
7.

Za bezpečnosť osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov zodpovedá
a) len prevádzkovateľ, ktorý spracováva osobné údaje,
b) len sprostredkovateľ osobných údajov,
c) prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ osobných údajov.

8.

V konaní o priestupku nemožno uložiť
a) prepadnutie veci,
b) odňatie veci,
c) zhabanie veci.

9.

Priestupku podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike
a) sa môže dopustiť iba právnická osoba,
b) sa môže dopustiť iba fyzická osoba,
c) sa môže dopustiť fyzická osoba aj právnická osoba.

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. Nutná obrana nesmie byť voči útoku
a) celkom zjavne neprimeraná,
b) primeraná,
c) rovnako intenzívna.
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. Pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv a slobôd osoby je
policajt povinný túto osobu hneď, ako je to možné, poučiť o jej právach,
a) ak je táto osoba pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu alebo iného
protiprávneho činu,
b) bez ohľadu na to, či táto osoba je poškodenou osobou, alebo či je, alebo nie je
páchateľom priestupku alebo trestného činu, alebo iného protiprávneho činu,
c) ak je táto osoba poškodenou osobou v konaní o priestupku alebo v konaní o trestnom
čine, alebo v konaní o inom protiprávnom čine.
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. 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. Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok príslušník
obecnej polície
a) je oprávnený použiť, aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených
objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný,
b) je oprávnený použiť, ak osoba kladie pasívny odpor,
c) je oprávnený použiť, ak osoba kladie mimoriadny odpor.
Otázky za 3 body
17. Medzi druhy bezpečnostnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti patrí
a) detektívna služba, strážna služba, technická služba,
b) strážna služba, ochranná služba, požiarna služba,
c) strážna služba, profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou,
detektívna služba, odborná príprava a poradenstvo.
18. Obchôdzka je vykonávaná
a) striedavým premiestňovaním sa osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany v rôznych
objektoch vykonávaným tou istou osobou,
b) striedavým premiestňovaním sa osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany v tom istom
chránenom objekte alebo na tom istom chránenom mieste,
c) zásahom proti narušiteľom chráneného objektu alebo miesta.
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19. Bezpečnostnou praxou sa rozumie
a) fyzická ochrana, pátranie a technická služba,
b) fyzická ochrana, pátranie, technická služba a odborná príprava a poradenstvo na tieto
činnosti,
c) fyzická ochrana, pátranie, odborná príprava a poradenstvo na tieto činnosti.
20. Ak je osoba stíhaná pre úmyselný trestný čin, považuje sa na účely zákona o
súkromnej bezpečnosti za osobu
a) nie bezúhonnú,
b) nie spoľahlivú,
c) bez požadovanej odbornej spôsobilosti.
21. Zdravotná spôsobilosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa preukazuje
a) lekárskym posudkom, ktorého súčasťou je psychologické vyšetrenie,
b) lekárskou správou,
c) psychologickým posudkom.
22. Ukladať plnenie úloh, ktoré nie sú v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti
alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobe poverenej výkonom
fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy prevádzkovateľ
a) nesmie počas vykonávania zásahov,
b) nesmie,
c) môže na základe výnimiek uvedených v zákone o súkromnej bezpečnosti.
23. Fyzická ochrana obchôdzkou, strážením alebo monitorovanie pohybu a konania
osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí sa v zmysle
zákona o súkromnej bezpečnosti musí vykonávať podľa
a) dodatočne vypracovaného plánu služieb,
b) vopred vypracovaného poplachového plánu,
c) vopred vypracovaného plánu služieb.
24. Rovnošaty a ich súčasti používané pri poskytovaní bezpečnostnej služby s
rovnošatami príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených
bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej
správy
a) nesmú byť zameniteľné v súvislosti s používaním pri výkone pátrania,
b) nesmú byť zameniteľné na verejne prístupnom mieste,
c) nesmú byť zameniteľné.
Skontrolujte, či ste v zápisnici o vykonaní skúšky nezabudli označiť správnu odpoveď pri
niektorej z otázok.
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