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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. Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v
prípadoch ustanovených
a) zákonom,
b) zákonným opatrením,
c) zákonitým zákonom.
2. 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.
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. Ohlasovňa požiarov sa umiestňuje v objekte alebo v priestore, v ktorom
a) nie je zabezpečená nepretržitá služba,
b) je zabezpečená nepretržitá služba najmenej mimo prevádzky,
c) je zabezpečená nepretržitá služba najmenej počas prevádzky.
5. Tlakový obväz
a) uvoľňujeme každú pol hodinu,
b) neuvoľňujeme, pri prekrvácaní pridávame ďalšie vrstvy,
c) nepoužívame.
6. Pri krvácaní z nosa postihnutému
a) obe nosové dierky silno stlačíme asi na 10 minút,
b) obe nosové dierky silno vysmrkáme,
c) obe nosové dierky vypláchneme vodou.
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Otázky za 2 body
7.

Ochranu osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní upravuje
a) zákon o ochrane osobných údajov,
b) zákon o súkromnej bezpečnosti,
c) Ústava Slovenskej republiky.

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.

Osobe, ktorá bola pristihnutá pri páchaní priestupku, osoba poverená pátraním
a) môže vykonať osobnú prehliadku podľa Trestného poriadku,
b) nemôže vykonať osobnú prehliadku podľa Trestného poriadku,
c) môže vykonať osobnú prehliadku, ak je toho istého pohlavia.

10. Balistické stopy sú
a) stopy zbraní a streliva,
b) odtlačky obuvi,
c) odtlačky papilárnych línii prstov a dlaní.
11. Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne
po ňom, môže obmedziť
a) iba policajt,
b) každý,
c) iba osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo policajt.
12. Osobnú prehliadku podľa Trestného poriadku môže vykonať
a) osoba poverená výkonom fyzickej ochrany,
b) každý, kto pristihne osobu pri páchaní trestného činu,
c) orgán, ktorý ju nariadil, alebo na jeho príkaz policajt.
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13. Pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona o Policajnom zbore je policajt, okrem iného,
oprávnený dávať pokyny aj na
a) zastavenie dopravného prostriedku, zakázať jazdu alebo prikázať smer dopravného
prostriedku; to neplatí pre dopravné prostriedky vykonávajúce prepravu osôb a majetku
podľa zákona o súkromnej bezpečnosti,
b) zastavenie dopravného prostriedku, zakázať jazdu alebo prikázať smer dopravného
prostriedku,
c) zastavenie dopravného prostriedku, zakázať jazdu alebo prikázať smer dopravného
prostriedku iba vtedy, ak sa jedná o dopravné prostriedky vykonávajúce prepravu osôb a
majetku podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.
14. 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.
15. Zamestnanca súkromnej bezpečnostnej služby vojenský policajt
a) nie je oprávnený zaistiť,
b) je oprávnený zaistiť, keď sú splnené zákonom o Vojenskej polícii ustanovené dôvody,
c) je oprávnený zaistiť, ak bol pristihnutý pri páchaní trestného činu alebo bezprostredne po
ňom.
16. Príslušník obecnej polície môže osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany uložiť v
blokovom konaní pokutu za spáchanie priestupku na úseku verejného poriadku
a) za podmienok ustanovených zákonom o priestupkoch,
b) nemôže,
c) za podmienok ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti.
Otázky za 3 body
17. Odborná príprava a poradenstvo podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) detektívna služba,
b) technická služba,
c) bezpečnostná služba.
18. Iným technickým prostriedkom sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie
a) vec, ktorá je určená na to, aby sa použila ako obranný prostriedok,
b) stroj alebo prístroj, ktorý sa používa na plnenie úloh fyzickej ochrany, pátrania, odbornej
prípravy a poradenstva,
c) donucovací prostriedok, ktorý ma charakter stroja alebo prístroja, ktorý sa používa na
plnenie úloh fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva.
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19. Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako
a) bezpečnostná služba a technická služba,
b) ochranná služba a technická služba,
c) technická služba a služba ochrany osôb.
20. Strážna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) bezpečnostná ochrana pred požiarmi,
b) detektívna služba,
c) bezpečnostná služba.
21. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti verejne prístupným miestom je
a) miesto, kde vstup fyzických osôb je podmienený povolením správcu takéhoto miesta,
b) každé miesto, kde vstup osobám je zakázaný vlastníkom alebo správcom takéhoto
miesta,
c) každé miesto, kde vstup osobám nie je zakázaný.
22. Ak preukaz odbornej spôsobilosti stratil platnosť z dôvodu uplynutia doby na ktorú
bol vydaný, je jeho držiteľ povinný ho odovzdať Ministerstvu vnútra Slovenskej
republiky do
a) 30 dní od zániku platnosti,
b) 15 dní od zániku platnosti,
c) 3 mesiacov od zániku platnosti.
23. Na výkone fyzickej ochrany sa môže po absolvovaní odbornej prípravy zúčastňovať
aj osoba, ktorá nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti, pričom
a) výkon fyzickej ochrany môže byť vykonávaný iba u jedného prevádzkovateľa
bezpečnostnej služby a najdlhšie po dobu jedného mesiaca,
b) postačuje priamy dohľad osoby, ktorá je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti,
c) výkon fyzickej ochrany tejto osoby musí byť vykonávaný podľa vopred vypracovaného
písomného plánu, osoba musí byť pod stálym priamym dohľadom osoby, ktorá je
držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, a výkon fyzickej ochrany môže byť
vykonávaný iba u jedného prevádzkovateľa bezpečnostnej služby a najdlhšie po dobu
troch mesiacov.
24. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany pre účely vedenia evidencie o vstupe
alebo výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu, alebo z
chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo z chráneného miesta
vyžadovať preukázanie totožnosti
a) je oprávnená len v prípadoch domáhania sa vstupu násilným spôsobom,
b) nie je oprávnená,
c) je oprávnená.

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