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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. Obydlie je nedotknuteľné, nie je dovolené doň vstúpiť
a) bez súhlasu obidvoch manželov, ak sa jedná o manželov,
b) bez súhlasu majiteľa,
c) bez súhlasu toho, kto v ňom býva.
2. Každý má právo na slobodnú voľbu povolania, prípravu naň, ako aj právo podnikať,
a) zákon musí obmedziť podmienky výkonu určitých povolaní,
b) podmienky o obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností nemôže obmedziť ani
zákon,
c) podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností môže obmedziť zákon.
3. Nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb v súvislosti so zdolávaním požiaru
je povinný vykonať
a) každý technik požiarnej ochrany,
b) každý, ak tomu nebránia právne prekážky uvedené v zákone o ochrane pred požiarmi,
c) každý člen požiarnej hliadky.
4. V rámci predchádzania požiarom fyzická osoba - podnikateľ a fyzická osoba
a) nesmie vypaľovať porasty kríkov, bylín ani stromov,
b) nesmie vypaľovať porasty kríkov, bylín ani stromov, pokiaľ sú v lese,
c) môže vypaľovať porasty bylín a kríkov, ak to nie je v období sucha.
5. Pri otrave plynmi prvú pomoc poskytujeme tak, že postihnutého
a) vynesieme na čerstvý vzduch a ak sú potrebné, poskytujeme umelé dýchanie a masáž
srdca,
b) postihnutého vynesieme zo zamoreného priestoru, poskytujeme masáž srdca, ale umelé
dýchanie nie, aby sme do neho nevpravili ešte viac jedovatých plynov,
c) začneme okamžite s umelým dýchaním.
6. Pri organizovaní masových podujatí musí
a) byť prítomný lekár - špecialista na poskytovanie neodkladnej prednemocničnej
starostlivosti pri účasti viac ako 2 000 ľudí,
b) sa zabezpečiť pohotovostná lekárska služba prvej pomoci v najbližšom zdravotníckom
zariadení,
c) sa zabezpečiť pohotovostná lekárska služba prvej pomoci v najbližšom verejnom
zdravotníckom zariadení.
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Otázky za 2 body
7.

Stav ochrany osobných údajov, registráciu informačných systémov a vedenie
evidencie o informačných systémoch sleduje
a) Národný bezpečnostný úrad,
b) Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru,
c) Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

8.

Podať nevyhnutné vysvetlenie na preverenie oznámenia o priestupku orgánu
oprávnenému objasňovať priestupky je povinný
a) nikto,
b) iba ten, kto prevádzkuje súkromnú bezpečnostnú službu alebo technickú službu,
c) každý.

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. Biologické stopy sú
a) odtlačky bosých nôh,
b) krv, moč, vlasy, chlpy,
c) odtlačky po nástrojoch.
11. Osoba môže konať v nutnej obrane, ak
a) útok priamo hrozí alebo trvá,
b) útok priamo hrozí alebo trvá, alebo sa dal útočník na útek,
c) iného pristihne pri trestnom čine.
12. O vine obžalovaného a treste za spáchaný trestný čin rozhodujú
a) správne orgány,
b) vyšetrovatelia,
c) súdy.
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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. 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.
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. 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. Jedným z dôvodov zadržania preukazu odbornej spôsobilosti osobe podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti je aj
a) podozrenie zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví,
b) odmietnutie podrobiť sa skúške, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných
návykových látok,
c) odmietnutie podrobiť sa skúške, či nie je pod vplyvom anabolických steroidov.
18. Rovnošaty a ich súčasti používané pri poskytovaní bezpečnostnej služby s
rovnošatami príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených
bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej
správy
a) nesmú byť zameniteľné v súvislosti s používaním pri výkone pátrania,
b) nesmú byť zameniteľné na verejne prístupnom mieste,
c) nesmú byť zameniteľné.
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19. Technická služba na ochranu majetku a osoby je upravená v
a) Trestnom poriadku,
b) zákone o súkromnej bezpečnosti,
c) správnom poriadku.
20. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa bezúhonnosť preukazuje
a) odpisom z registra trestov,
b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a čestným prehlásením, že
osobe správny orgán neuložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa
zákona o súkromnej bezpečnosti,
c) len čestným prehlásením, že osobe správny orgán neuložil zákaz činnosti, ktorá súvisí
s činnosťou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti alebo ktorá je obsahom
pracovnoprávneho vzťahu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.
21. Ak je osoba stíhaná pre úmyselný trestný čin, považuje sa na účely zákona o
súkromnej bezpečnosti za osobu
a) nie bezúhonnú,
b) nie spoľahlivú,
c) spoľahlivú.
22. Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti, vydá Ministerstvo Slovenskej republiky preukaz odbornej
spôsobilosti príslušného typu, ak je táto osoba
a) bezúhonná a spoľahlivá,
b) spôsobila na právne úkony a bezúhonná,
c) zdravotne spôsobilá.
23. Ukladať plnenie úloh, ktoré nie sú v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti
alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobe poverenej výkonom
fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy prevádzkovateľ
a) môže na základe výnimiek uvedených v zákone o súkromnej bezpečnosti,
b) nesmie,
c) nesmie počas vykonávania zásahov.
24. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a
poradenstva pri plnení úloh podľa zákona o súkromnej bezpečnosti používať
maskovanie tváre
a) nesmie,
b) smie v prípade, ak je ohrozený jej život a zdravie,
c) smie so súhlasom orgánu štátneho dozoru.

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