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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. Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Nikto
nesmie byť
a) pozbavený života,
b) pozbavený smrti,
c) pozbavený rodičov.
2. Politické strany a politické hnutia sú
a) súčasťou štátnej moci,
b) oddelené od štátu,
c) súčasťou štátnej správy.
3. Osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase majú za úlohu pri
zistení nedostatkov na kontrolovanom pracovisku
a) odstraňovať zistené nedostatky a v prípade, že ich nemôžu odstrániť sami, oznámiť
zistenú skutočnosť zodpovednému vedúcemu,
b) oznámiť zistené nedostatky zodpovednému vedúcemu,
c) zistené nedostatky zapísať do knihy služieb.
4. 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.
5. Pri poranení sánky prvú pomoc poskytujeme tak, že
a) poranenú sánku pevne obviažeme okolo hlavy a pod bradou,
b) spevníme ústa vložením pevného predmetu do úst,
c) spevníme ústa fixovaním pomocou plastovej tyče alebo iného predmetu.
6. Pád z výšky je, ak postihnutý spadne z výšky
a) 5 m,
b) 13 m,
c) väčšej, ako je výška jeho tela.
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Otázky za 2 body
7.

Orgánom štátnej správy ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov je
a) Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru,
b) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
c) Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

8.

Osobu, ktorá spáchala priestupok, osoba poverená výkonom fyzickej ochrany,
a) môže obmedziť na osobnej slobode podľa Trestného poriadku,
b) nemôže obmedziť na osobnej slobode podľa Trestného poriadku,
c) môže zadržať.

9.

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

10. Opis osoby slúži na
a) zabránenie vstupu opisovanej osoby do chránených objektov,
b) dokumentovanie stavu na mieste trestného činu alebo priestupku,
c) získavanie informácií o osobe podozrivej zo spáchania trestného činu alebo priestupku.
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. Policajt pri preukazovaní príslušnosti k Policajnému zboru podľa zákona o Policajnom
zbore
a) služobný preukaz vydá z ruky na požiadanie osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany,
ktorá je oprávnená kontrolovať vstup osôb do objektu,
b) služobný preukaz vydá z ruky na požiadanie osoby vstupujúcej do chráneného objektu
bez ohľadu na to, či tam vstup kontroluje osoba poverená výkonom fyzickej ochrany,
c) služobný preukaz nesmie vydať z rúk.
15. Ak osoba poverená výkonom pátrania požiada vojenského policajta o poskytnutie
pomoci, vojenský policajt
a) nie je nikdy povinný pomoc poskytnúť,
b) je povinný pomoc poskytnúť v rozsahu úloh Vojenskej polície,
c) je oprávnený pomoc poskytnúť.
16. Príslušník obecnej polície
a) ma vždy postavenie verejného činiteľa,
b) má postavenie verejného činiteľa pri plnení úloh,
c) nemá nikdy postavenie verejného činiteľa.
Otázky za 3 body
17. Súkromnú bezpečnostnú službu možno prevádzkovať len na základe
a) licencie,
b) živnostenského listu,
c) koncesie.
18. Fyzickou ochranou je
a) obchôdzka, stráženie, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového
systému a priame riadenie a kontrola týchto činností,
b) obchôdzka, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému a
priame riadenie a kontrola týchto činností,
c) obchôdzka, stráženie a prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového
systému.
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19. Zdravotnou spôsobilosťou sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie
a) telesná spôsobilosť a psychická spôsobilosť,
b) fyzická a psychologická spôsobilosť,
c) telesná a fyzická spôsobilosť.
20. Vykonať zásah môže osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania len
a) ak je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou a len v
súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti a inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
b) ak je poškodený záujem chránený bezpečnostnou službou a len v súlade s Trestným
zákonom,
c) ak je páchaný trestný čin.
21. Identifikačný preukaz podľa zákona o súkromnej bezpečnosti osobe poverenej
výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva podľa druhu
činnosti vydáva
a) prevádzkovateľ bezpečnostnej služby,
b) úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru,
c) minister vnútra Slovenskej republiky.
22. Odborná príprava podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) poradenská služba,
b) bezpečnostná služba,
c) odborná služba.
23. 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.
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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