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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. Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý
a) sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo,
b) vychádza z náboženskej ideológie,
c) vychádza z vedúcej úlohy marxistickej ľavice.
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. Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti
a) je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na
zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných
záchranných prác,
b) nie je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na
zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných
záchranných prác,
c) je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na
zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných
záchranných prác a na účely cvičenia hasičskej jednotky.
4. V právnickej osobe určuje osoby na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v
mimopracovnej dobe
a) technik požiarnej ochrany,
b) štatutárny orgán právnickej osoby,
c) závodný hasičský útvar, ak je zriadený.
5. Ak bol úraz spôsobený elektrickým prúdom, v prvom rade treba
a) postihnutému skontrolovať životné funkcie a poskytnúť mu umelé dýchanie,
b) postihnutého odstrániť z dosahu zdroja elektrického prúdu,
c) postihnutému ošetriť popáleniny od elektrického prúdu, a ak nedýcha, tak začať s umelým
dýchaním.
6. Pri vlásočnicovom krvácaní krv
a) presakuje po kvapkách,
b) strieka jemným prúdom a je tmavočervená,
c) strieka jemným prúdom a je svetločervená.
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Otázky za 2 body
7.

Likvidáciu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov zabezpečuje
a) dotknutá osoba po splnení účelu spracúvania bez zbytočného odkladu,
b) ktokoľvek,
c) prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania bez zbytočného odkladu.

8.

V rozkaznom konaní možno uložiť pokutu, ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon
neustanovuje inak,
a) do 250 eur,
b) do 300 eur,
c) 250 eur.

9.

Konanie, ktoré má znaky priestupku a dopustil sa ho príslušník Vojenskej polície
a) sa prejedná podľa osobitných predpisov,
b) sa prejedná podľa všeobecných predpisov o prejednávaní priestupkov,
c) neprejedná.

10. Kriminalistická dokumentácia slúži
a) na zosilnenie výkonu bezpečnostnej služby pri ochrane objektov v prípade spáchania
trestného činu,
b) na uvedenie poškodených objektov, v ktorých bol spáchaný trestný čin, do pôvodného
stavu,
c) na dokumentovanie priebehu a výsledkov vyšetrovacieho úkonu za účelom objasnenia
kriminalisticky relevantnej udalosti.
11. Neoprávneného obmedzovania osobnej slobody sa dopustí ten,
a) kto obmedzí osobnú slobodu osobe pristihnutej pri trestnom čine,
b) kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu,
c) kto neoprávnene vnikne do obydlia iného.
12. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, ktorej bol uložený v konaní
o priestupku zákaz činnosti, a aj napriek zákazu túto činnosť vykonáva,
a) dopustí sa tým ďalšieho priestupku,
b) dopustí sa tým trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia,
c) dopustí sa tým len porušenia interných predpisov zamestnávateľa.
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13. Policajný zbor
a) je ozbrojený bezpečnostný zbor,
b) je ozbrojená sila Slovenskej republiky,
c) je orgán štátnej moci.
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. Odobrať zbraň osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany vojenský policajt
a) nie je oprávnený,
b) je oprávnený iba vo vojenskom priestore alebo v priestore, kde prebiehajú vojenské
akcie alebo vojenské operácie,
c) je oprávnený tak ako iným osobám.
16. Vozidlá súkromných bezpečnostných služieb príslušníci obecnej polície zastavovať
a) nemôžu, ak sú vo vozidlách prepravované chránené osoby,
b) nemôžu, ak je vo vozidlách prepravovaný majetok,
c) môžu tak ako iné vozidlá.
Otázky za 3 body
17. 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.
18. Prevádzkovateľ detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti môže
informácie získané v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby oznámiť iba osobe,
a) ktorá s ním uzavrela zmluvu o poskytovaní detektívnej služby, alebo osobe ktorú na to
ústne určil,
b) ktorá s ním uzavrela zmluvu o poskytovaní detektívnej služby,
c) ktorá s ním uzavrela zmluvu o poskytovaní detektívnej služby, alebo osobe ňou písomne
splnomocnenej.
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19. Za spoľahlivého podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nepovažuje ten, kto
a) bol v posledných troch rokoch uznaný vinným z priestupkov na úsekoch uvedených v
zákone o súkromnej bezpečnosti,
b) je trestne stíhaný za nedbanlivostný trestný čin,
c) bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupkov na úsekoch uvedených v
zákone o súkromnej bezpečnosti.
20. Skúška odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa vykoná
a) v jazyku, ktorý uchádzač o vykonanie skúšky ovláda, pričom ak niektorý člen komisie
neovláda jazyk,
v ktorom uchádzač vykoná skúšku, skúška sa vykoná
prostredníctvom tlmočníka,
b) len v materinskom jazyku,
c) v štátnom jazyku.
21. Fyzickú ochranu alebo pátranie môže podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
vykonávať osoba, ktorá
a) dosiahla vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná,
je spoľahlivá, je zdravotne spôsobilá, je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti,
b) dosiahla vek 18 rokov, je bezúhonná, je spoľahlivá, je zdravotne spôsobilá a je
držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti,
c) dosiahla vek 20 rokov, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná,
je spoľahlivá a je zdravotne spôsobilá.
22. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti strelnú zbraň smie použiť
a) iba za podmienok ustanovených osobitným predpisom,
b) iba ako donucovací prostriedok,
c) iba ako vecný bezpečnostný prostriedok.
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. Osoba môže byť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti súčasne držiteľom
a) maximálne dvoch identifikačný preukazov,
b) jedného identifikačného preukazu s označením toho druhu činnosti, ktorá prevažuje,
c) maximálne dvoch identifikačný preukazov s označením pre každý druh činnosti.

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