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. Petičné právo sa zaručuje. Petíciou
a) možno vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd,
b) nemožno vyzývať na porušovania základných práv a slobôd,
c) možno i nemožno vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd.
2. Podľa Ústavy SR spôsobilosť na práva má
a) každý,
b) nikto,
c) len poslanec.
3. Právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ
a) zriaďuje najmenej jednu ohlasovňu požiarov,
b) môže zriadiť aspoň jednu ohlasovňu požiarov,
c) nemusí zriadiť žiadnu ohlasovňu požiarov.
4. Školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v
mimopracovnom čase, ako aj overenie ich vedomostí zabezpečuje
a) firma, ktorá túto službu zabezpečuje,
b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa služba poskytuje,
c) okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
5. Šaty prilepené na koži pri popáleninách
a) odlepíme z tela a ošetríme rany,
b) odlepíme z tela, ale ošetrenie rany necháme na odborný lekársky zásah,
c) látku obstriháme a nestrhávame.
6. Jedným z prvých príznakov smrti je
a) skalenie a vysychanie rohovky,
b) nechutenstvo,
c) vypadávanie vlasov.
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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 ústne súhlasí alebo ak to osobitný zákon výslovne umožňuje
bez súhlasu dotknutej osoby,
b) ak s tým dotknutá osoba písomne 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.

Podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike
a) nemožno posudzovať žiadne priestupky spáchané v cudzine,
b) možno posudzovať aj niektoré priestupky spáchané v cudzine,
c) možno posudzovať všetky priestupky spáchané v cudzine.

9.

Medzi ochranné opatrenia podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej
republike nepatrí
a) obmedzujúce opatrenie,
b) ochranný dohľad,
c) zhabanie veci.

10. Kriminalistická identifikácia je proces
a) zisťovania a zaisťovania stôp na mieste činu,
b) stotožnenia kriminalisticky relevantnej udalosti a kriminalistickej stopy a objektov, ktoré
stopu vytvorili,
c) znovupoznávania stôp z miesta činu.
11. Nutná obrana nesmie byť voči útoku
a) celkom zjavne neprimeraná,
b) primeraná,
c) rovnako intenzívna.
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. 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.
14. So žiadosťou o pomoc sa na policajtov a útvary Policajného zboru má právo obracať
a) každý zamestnanec aj prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby bez ohľadu na
to, či ide o fyzickú osobu, alebo právnickú osobu,
b) každý zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby, nie však prevádzkovateľ
súkromnej bezpečnostnej služby, ktorý je právnickou osobou,
c) každý prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby bez ohľadu na to, či ide o fyzickú
osobu, alebo právnickú osobu, nie však zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby.
15. Vojenská polícia je
a) policajná služba,
b) ozbrojený bezpečnostný zbor,
c) štátny orgán.
16. Obecnú políciu zriaďuje
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zákonom,
b) obec všeobecne záväzným nariadením,
c) starosta obce uznesením.
Otázky za 3 body
17. Detektívna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) bezpečnostná služba,
b) špionážna služba,
c) vyhľadávacia a lokalizačná služba.
18. Stráženie je vykonávané
a) len prítomnosťou osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany na strážnom stanovisku,
b) prítomnosťou osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany na strážnom stanovisku v
chránenom objekte, na chránenom mieste alebo pri chránenej osobe, alebo pri
chránenom majetku, kde tieto činnosti má vykonávať,
c) osobou poverenou výkonom fyzickej ochrany na strážnom stanovisku v chránenom
objekte alebo na chránenom mieste, pričom jej fyzická prítomnosť sa nevyžaduje.
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19. Jednou z foriem detektívnej služby je
a) ochrana prepravy majetku a osoby,
b) získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom
alebo správnym orgánom,
c) vypracúvanie plánu ochrany.
20. Zákon o súkromnej bezpečnosti upravuje poskytovanie služieb v oblasti
a) súkromnej bezpečnosti,
b) civilnej bezpečnosti,
c) bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách.
21. Medzi formy odbornej prípravy a poradenstva patrí
a) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby,
b) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní leteckej služby,
c) poskytovanie poradenstva pri prevádzkovaní civilnej bezpečnostnej služby.
22. Zásahom sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie
a) činnosť osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, pri ktorej sa
zasahuje do práv a slobôd inej osoby,
b) nečinnosť osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, pri ktorej sa
zasahuje do práv a slobôd inej osoby,
c) len činnosť osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, pri ktorej došlo
k obmedzeniu osobnej slobody.
23. Spoľahlivý podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto
a) nepožíva alkoholické nápoje alebo nepoužíva iné návykové látky,
b) preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo preukázateľne požíva iné
návykové látky,
c) požíva alkoholické nápoje alebo používa iné návykové látky.
24. Uchádzača, ktorý nevykoná úspešne riadnu skúšku, možno prihlásiť na vykonanie
opravnej skúšky
a) až po uplynutí troch mesiacov,
b) až po uplynutí jedného mesiaca,
c) ihneď po jej neúspešnom vykonaní.

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