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. Podľa Ústavy SR cenzúra
a) je povolená v prípade protištátnych a pornografických materiálov,
b) je zakázaná v prípade protištátnych a pornografických materiálov,
c) sa zakazuje.
3. Kontrola inštalovaného prenosného hasiaceho prístroja
a) sa nemusí vykonávať,
b) sa vykonáva najviac raz za 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitného
predpisu,
c) sa vykonáva najmenej raz za 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitného
predpisu.
4. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
nesmie
a) právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ a fyzická osoba,
b) právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ,
c) fyzická osoba - podnikateľ a fyzická osoba.
5. Pri veľkej strate krvi
a) zastavíme krvácanie, raneného položíme na znak a zdvihneme mu dolné končatiny,
b) raneného položíme do polostoja a zdvihneme mu všetky štyri končatiny,
c) raneného položíme do poloľahu a podávame mu červené víno.
6. Ak bol úraz spôsobený elektrickým prúdom, v prvom rade treba
a) postihnutému skontrolovať životné funkcie a poskytnúť mu umelé dýchanie,
b) postihnutému ošetriť popáleniny od elektrického prúdu, a ak nedýcha, tak začať s umelým
dýchaním.
c) postihnutého odstrániť z dosahu zdroja elektrického prúdu,
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Otázky za 2 body
7.

Spracúvanie osobných údajov
a) nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
b) nesmie byť v rozpore len s Ústavou Slovenskej republiky a zákonom ochrane osobných
údajov,
c) nesmie byť rozpore len s Ústavou Slovenskej republiky.

8.

Za porušenie povinnosti uloženej prevádzkovateľovi súkromnej bezpečnostnej služby,
ktorý je právnickou osobou, podľa zákona o priestupkoch v znení neskorších
predpisov
a) nezodpovedá nikto,
b) zodpovedá ten, kto za právnickú osobu konal alebo mal konať alebo ten, kto dal na
konanie príkaz,
c) zodpovedá právnická osoba.

9.

Konanie, ktoré má znaky priestupku a dopustil sa ho zamestnanec súkromnej
bezpečnostnej služby
a) sa prejedná podľa osobitných predpisov,
b) sa prejedná podľa všeobecných predpisov o prejednávaní priestupkov,
c) sa neprejedná.

10. Rekognícia je špecifická metóda kriminalistického objasňovania, ktorá je založená na
tom, že
a) osoba zaisťuje stopy na mieste činu,
b) osoba chráni iné osoby, veci a zvieratá na mieste činu,
c) osoba znovu poznáva osoby a veci, ktoré predtým vnímala.
11. Trestne zodpovedná je
a) právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je príčetná,
b) fyzická osoba staršia ako 14 rokov (okrem trestného činu sexuálneho zneužívania), ktorá
je príčetná,
c) každá osoba.
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. Keď policajt vykonáva služobný zákrok, je povinný, ak to povaha a okolnosti dovoľujú,
použiť výzvu
a) zodpovedajúcu zákroku,
b) zodpovedajúcu páchateľovi, najmä jeho fyzickej a psychickej kondícii,
c) zodpovedajúcu povahe poškodeného.
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. Vysvetlenie od osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania vojenský
policajt
a) nie je oprávnený požadovať,
b) je oprávnený požadovať,
c) je oprávnený požadovať za podmienok ustanovených zákonom o Vojenskej polícii.
16. Obecnú políciu zriaďuje
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zákonom,
b) obec všeobecne záväzným nariadením,
c) starosta obce uznesením.
Otázky za 3 body
17. Strážna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) bezpečnostná ochrana pred požiarmi,
b) bezpečnostná služba,
c) detektívna služba.
18. Vlastnou ochranou sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie
a) prevádzkovanie bezpečnostnej služby pre vlastnú potrebu, ak je zabezpečovaná aspoň
jednou osobou v pracovnoprávnom vzťahu,
b) prevádzkovanie ochrannej služby aspoň dvoma osobami v pracovnoprávnom vzťahu,
c) prevádzkovanie ochrannej služby aspoň troma osobami v pracovnoprávnom vzťahu.
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19. 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.
20. 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.
21. Spoľahlivý podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto
a) preukázateľne požíva alkoholické nápoje alebo iné návykové látky,
b) preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo preukázateľne požíva iné
návykové látky,
c) požíva alkoholické nápoje alebo požíva iné návykové látky.
22. Prihlášku na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti podáva osoba akreditovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
na
a) krajskom riaditeľstve Policajného zboru,
b) Ministerstve vnútra Slovenskej republiky,
c) okresnom riaditeľstve Policajného zboru.
23. Povinnosť zachovať mlčanlivosť pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby trvá
a) iba počas prevádzkovania bezpečnostnej služby,
b) aj po ukončení prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo po skončení
pracovnoprávneho vzťahu,
c) iba počas trvania pracovnoprávneho vzťahu.
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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