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. Podľa Ústavy SR právo vlastniť majetok má
a) nikto,
b) každý,
c) len poslanec.
3. Osoby vykonávajúce ochranu pred požiarmi pravidelnou obchôdzkou
mimopracovnom čase vykonávajú prvú obchôdzku
a) najneskôr do 30 minút po ukončení pracovnej zmeny,
b) bezprostredne po odchode zamestnancov z pracoviska po ukončení pracovnej zmeny,
c) najskôr po 30 minútach po ukončení pracovnej zmeny.

v

4. 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.
5. Pri organizovaní masových podujatí musí
a) byť prítomný lekár - špecialista na poskytovanie neodkladnej prednemocničnej
starostlivosti pri účasti viac ako 2 000 ľudí,
b) sa zabezpečiť pohotovostná lekárska služba prvej pomoci v najbližšom zdravotníckom
zariadení,
c) sa zabezpečiť pohotovostná lekárska služba prvej pomoci v najbližšom verejnom
zdravotníckom zariadení.
6. Prvú pomoc treba poskytovať dovtedy, kým
a) oživovanie netrvá neprimerane dlho,
b) nie sme si istí, že osoba je nepochybne mŕtva,
c) osobu za mŕtvu nevyhlási lekár.
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Otázky za 2 body
7.

Ten, kto mieni zverejniť osobné údaje dotknutej osoby
a) nesmie svojím konaním neoprávnene zasahovať do práva na ochranu jej osobnosti a
súkromia a ich zverejnenie môže byť v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej
osoby,
b) nesmie svojím konaním neoprávnene zasahovať do práva na ochranu jej osobnosti a
súkromia a ich zverejnenie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej
osoby,
c) môže svojím konaním neoprávnene zasahovať do práva na ochranu jej osobnosti a
súkromia a ich zverejnenie môže byť v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej
osoby.

8.

Priestupky sú upravené
a) iba v zákone o súkromných bezpečnostných službách,
b) iba v zákone o priestupkoch,
c) v zákone o priestupkoch alebo v inom zákone.

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. Trasologické stopy sú
a) stopy obuvi,
b) odtlačky papilárnych línii prstov nôh a rúk,
c) rastlinný materiál.
11. Dôkazy pre účely trestného konania môžu obstarávať
a) len orgány činné v trestnom konaní,
b) len advokát,
c) aj strany v trestnom konaní prostredníctvom detektívnej služby.
12. Obhliadku podľa Trestného poriadku môže vykonať
a) osoba poverená výkonom fyzickej ochrany,
b) orgán činný v trestnom konaní a v konaní pred súdom súd,
c) osoba poverená výkonom pátrania.

[2]
Copyright © 2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

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. Vojenská polícia pri plnení úloh ustanovených zákonom o Vojenskej polícii
a) nie je oprávnená požadovať podklady a informácie od prevádzkovateľov a zamestnancov
súkromných bezpečnostných služieb,
b) je oprávnená požadovať podklady a informácie od fyzických osôb aj právnických osôb,
c) je oprávnená vyžadovať podklady a informácie od zamestnancov, ktorí sú právnickými
osobami, nespolupracuje však s prevádzkovateľmi súkromných bezpečnostných služieb,
ktorí sú fyzickými osobami.
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. Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vozidlá
so zvláštnymi výstražnými znameniami
a) smie používať, ak prepravuje finančnú hotovosť,
b) smie používať so súhlasom dopravného inšpektorátu,
c) nesmie používať.
18. 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.
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19. Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto
a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin k nepodmienečnému trestu odňatia slobody
a nehľadí sa na neho, ako by nebol odsúdený,
b) bol právoplatne odsúdený za trestný čin k nepodmienečnému trestu odňatia slobody v
dĺžke viac ako 10 mesiacov a nehľadí sa na neho, ako by nebol odsúdený,
c) bol právoplatne odsúdený za trestný čin k nepodmienečnému trestu odňatia slobody v
dĺžke viac ako 12 mesiacov a nehľadí sa na neho, ako by nebol odsúdený.
20. 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) môže na základe výnimiek uvedených v zákone o súkromnej bezpečnosti,
b) nesmie,
c) nesmie počas vykonávania zásahov.
21. Motorové vozidlo používané na preverenie signálu podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti musí byť označené čitateľným nápisom
a) „POPLACHOVÉ VOZIDLO“,
b) „ZÁSAHOVÉ VOZIDLO“,
c) „ZÁSAHOVKA SBS“.
22. Detektívna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) bezpečnostná služba,
b) špionážna služba,
c) vyhľadávacia a lokalizačná služba.
23. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa bezúhonnosť preukazuje
a) odpisom z registra trestov,
b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a čestným prehlásením, že
osobe správny orgán neuložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa
zákona o súkromnej bezpečnosti,
c) len čestným prehlásením, že osobe správny orgán neuložil zákaz činnosti, ktorá súvisí
s činnosťou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti alebo ktorá je obsahom
pracovnoprávneho vzťahu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.
24. Ochranu osoby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti možno vykonávať
a) len v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia osoby,
b) len s jej výslovným súhlasom v prípade, že dovŕšila vek 20 rokov,
c) len s jej výslovným súhlasom.

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