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. Podľa Ústavy SR spôsobilosť na práva má
a) každý,
b) nikto,
c) len poslanec.
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. Porušenie zásad bezpečnej prevádzky tepelných, elektrických, plynových a iných
spotrebičov zamestnancom súkromnej bezpečnostnej služby
a) nie je žiadnym priestupkom,
b) je priestupkom na úseku súkromnej bezpečnosti,
c) je priestupkom na úseku ochrany pred požiarmi.
4. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
nesmie
a) právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ a fyzická osoba,
b) právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ,
c) fyzická osoba - podnikateľ a fyzická osoba.
5. Keď sa poskytuje umelé dýchanie dospelej osobe treba
a) 30- krát stlačiť hrudník a 2-krát vdýchnuť vzduch,
b) stlačiť hrudník 2-krát a 15-krát vdýchnuť vzduch,
c) 2-krát vdýchnuť a 5x stlačiť hrudník.
6. Otras mozgu sa prejavuje
a) skalením a vysychaním rohovky,
b) smrťou,
c) okamžitou stratou vedomia.
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Otázky za 2 body
7.

Spracúvanie osobných údajov o psychickej identite fyzickej osoby alebo o jej
psychickej pracovnej spôsobilosti môže vykonávať
a) prevádzkovateľ bezpečnostnej služby,
b) psychológ,
c) ktokoľvek.

8.

Podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike o priestupku v prvom
stupni koná správny orgán
a) v písomnom pojednávaní,
b) v ústnom pojednávaní,
c) v ústnom alebo písomnom pojednávaní.

9.

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.

10. Dĺžka pozorovania, počasie, vzdialenosť pozorovania, osvetlenie a terén na kvantitu a
kvalitu pozorovania pracovníka bezpečnostnej služby
a) nevplývajú vôbec,
b) vplývajú vždy,
c) vplývajú len vtedy, ak pracovník bezpečnostnej služby užíva lieky.
11. Povinnosť vydať vec dôležitú pre trestné konanie má
a) iba jej vlastník,
b) každý,
c) iba osoba poverená výkonom fyzickej ochrany.
12. Obmedziť osobnú slobodu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pristihnutého
pri páchaní trestného činu
a) môže každý,
b) môže iba príslušník PZ,
c) nie je možné.
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13. Policajt v službe je povinný vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo
priestupok alebo je podozrenie z ich páchania. V čase mimo služby služobný zákrok
a) nie je povinný vykonať,
b) je povinný vykonať tak ako v službe,
c) je povinný vykonať, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne
ohrozený život, zdravie alebo majetok a nebránia tomu zákonné dôvody.
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. Ak vojenský policajt oprávnene vyžaduje preukázanie totožnosti a vyzvaná osoba
odmietne preukázať svoju totožnosť, vojenský policajt
a) je oprávnený osobu predviesť na zistenie totožnosti na najbližší útvar Vojenskej polície,
b) je oprávnený osobu predviesť na zistenie totožnosti na najbližší útvar Policajného zboru,
c) nie je oprávnený osobu predviesť na zistenie totožnosti.
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. 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.
18. Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, komu
a) štatutárny orgán uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti,
b) prokurátor uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti, do skončenia výkonu zákazu činnosti,
c) súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa zákona
o súkromnej bezpečnosti, do skončenia výkonu zákazu činnosti.
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19. Strážna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) ochranná služba,
b) detektívna služba,
c) bezpečnostná služba.
20. Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako
a) bezpečnostná služba a technická služba,
b) ochranná služba a technická služba,
c) technická služba a služba ochrany osôb.
21. 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.
22. Prevádzkovateľ strážnej služby, ktorý prevádzkuje zariadenie poplachového
systému alebo časť takéhoto zariadenia, vyhodnocuje narušenie chráneného
objektu alebo chráneného miesta alebo ktorý prevádzkuje iný systém slúžiaci na
ochranu majetku a osoby, je povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu
a) najmenej dvomi odborne spôsobilými osobami poverenými výkonom fyzickej ochrany
alebo prostredníctvom kamerového systému,
b) odborne spôsobilou osobou poverenou výkonom fyzickej ochrany,
c) najmenej jednou odborne spôsobilou osobou poverenou výkonom fyzickej ochrany
alebo prostredníctvom kamerového systému.
23. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany je oprávnená predviesť na strážne
stanovisko osobu, len
a) ak táto osoba je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,
b) ak táto osoba bola pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní
priestupku, alebo ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného
objektu alebo na chránené miesto alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného
objektu alebo z chráneného miesta,
c) ak táto osoba odmieta alebo nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť a bola
pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní priestupku, alebo
bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené
miesto alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného
miesta.
24. Pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby sú na česť, vážnosť a dôstojnosť povinní
dbať
a) prevádzkovateľ, ako aj jeho zamestnanci,
b) len prevádzkovatelia,
c) prevádzkovateľ, ako aj niektorí ním určení zamestnanci.

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