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. V SR štátna moc vychádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich
a) volených zástupcov alebo priamo,
b) nevolených zástupcov,
c) nepriamych zástupcov.
2. Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje. Každý, kto sa oprávnene zdržiava na území SR,
a) nemá právo toto územie opustiť,
b) má právo toto územie opustiť, ak táto sloboda nie je obmedzená zákonom alebo to nie je
nevyhnutné z iných dôvodov,
c) nesmie toto územie opustiť.
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. Medzi miesta so zvýšením nebezpečenstvom požiaru patrí priestor, v ktorom
a) sa pri výrobe, používaní alebo spracúvaní horľavých látok používa zatvorený oheň,
b) sa pri výrobe, používaní alebo spracovaní horľavých látok používa elektrický prúd,
c) sa pri výrobe, používaní alebo spracúvaní horľavých látok používa otvorený oheň.
5. Topiaca osoba sa pri zachraňovaní vynáša z vody
a) hore tvárou so zaklonenou hlavou,
b) dolu tvárou s hlavou zodvihnutou hore,
c) poloha hlavy nie je rozhodujúca.
6. Pri krvácaní z ucha spôsobeného cudzím telesom raneného
a) uložíme do polosedu s poraneným uchom vyššie,
b) uložíme do polosedu a teleso vyberieme,
c) uložíme do polosedu s poraneným uchom nižšie a cudzie teleso neodstraňujeme.
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Otázky za 2 body
7.

Za bezpečnosť osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov zodpovedá
a) len prevádzkovateľ, ktorý spracováva osobné údaje,
b) len sprostredkovateľ osobných údajov,
c) prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ osobných údajov.

8.

Štatutárny orgán právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie
detektívnej služby a v žiadosti o udelenie licencie alebo v čestnom vyhlásení uvedie
nepravdivé údaje,
a) dopustí sa správneho deliktu,
b) dopustí sa priestupku,
c) nedopustí sa žiadneho protiprávneho činu.

9.

Priestupku podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike
a) sa môže dopustiť iba právnická osoba,
b) sa môže dopustiť iba fyzická osoba,
c) sa môže dopustiť fyzická osoba aj právnická osoba.

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. Trestného činu ublíženia na zdraví sa môže osoba dopustiť
a) úmyselne alebo z nedbanlivosti,
b) iba úmyselne,
c) iba z nedbanlivosti.
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. 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.
14. Policajný zbor pri plnení svojich úloh
a) spolupracuje s prevádzkovateľmi súkromných bezpečnostných služieb, ak sú
právnickými osobami,
b) spolupracuje s prevádzkovateľmi súkromných bezpečnostných služieb bez ohľadu nato,
či sú právnickými osobami, alebo fyzickými osobami,
c) spolupracuje s prevádzkovateľmi súkromných bezpečnostných služieb, ak sú fyzickými
osobami.
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. Prevádzkovateľa súkromnej bezpečnostnej služby alebo zamestnanca súkromnej
bezpečnostnej služby príslušník obecnej polície
a) zadržať nemôže nikdy,
b) zadržať môže, ale iba vtedy, ak bol pristihnutý pri páchaní alebo bezprostredne po
spáchaní trestného činu,
c) zadržať môže vždy.
Otázky za 3 body
17. Zadržať preukaz odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti osobe
poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva,
policajt pri výkone kontroly činnosti
a) nie je oprávnený,
b) je oprávnený,
c) je oprávnený len v prípade, ak je táto osoba pod vplyvom alkoholu.
18. Výkon štátneho dozoru Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a kontroly
Policajným zborom v oblasti súkromnej bezpečnosti je upravený v zákone o
a) civilných bezpečnostných službách,
b) Policajnom zbore,
c) súkromnej bezpečnosti.
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19. Oprávnenie za podmienok podľa osobitného predpisu presvedčiť sa, či osoba, ktorá
vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje,
nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok podľa
zákona o súkromnej bezpečnosti, môže využiť len osoba
a) poverená výkonom pátrania podľa zákona o súkromnej bezpečnosti,
b) poverená výkonom fyzickej ochrany podľa zákona o súkromnej bezpečnosti,
c) poverená výkonom ochrannej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.
20. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany nemôže
a) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným
osobám,
b) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto príslušníkom
ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpečnostného zboru,
ozbrojeného zboru, ak do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstupujú na
služobný účel, pričom zakázať vstup do chráneného objektu nemožno ani osobám,
ktoré sú k tomu oprávnené podľa osobitných predpisov,
c) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto osobám, ktoré majú
pri sebe zbraň, ak je do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstup so
zbraňou zakázaný.
21. Na posudzovanie spoľahlivosti zamestnanca podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
je zamestnanec povinný prevádzkovateľovi
a) písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie spoľahlivosti
bezprostredne od vzniku tejto zmeny,
b) písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie spoľahlivosti
najneskôr do 15 dní od tejto zmeny,
c) písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich na posúdenie spoľahlivosti
najneskôr do 20 dní od tejto zmeny.
22. Platnosť preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu v bezpečnostnej službe,
b) neobmedzená,
c) 10 rokov.
23. 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.
24. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru udelí licenciu
bezpečnostnej služby fyzickej osobe, ak dosiahla vek
a) 20 rokov,
b) 21 rokov,
c) 19 rokov.

na

prevádzkovanie

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