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. 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.
2. Ústava SR zaručuje volebné právo
a) všeobecné, rovné a priame, ktoré sa vykonáva tajným hlasovaním,
b) komunikatívne, rovné a priame, ktoré sa nevykonáva tajným hlasovaním,
c) všeobecné, rovné a priame, ktoré sa vykonáva verejným hlasovaním.
3. Uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho
šírenia
a) je povinný každý, ak tomu nebránia právne prekážky uvedené v zákone o ochrane pred
požiarmi,
b) je povinný zamestnanec strážnej služby pri výkone fyzickej ochrany,
c) zamestnanec strážnej služby pri výkone fyzickej ochrany nie je povinný.
4. Práškový hasiaci prístroj
a) možno použiť na hasenie nehoriacich zariadení pod elektrickým napätím,
b) nemožno použiť na hasenie horiacich zariadení pod elektrickým napätím,
c) možno použiť na hasenie horiacich zariadení pod elektrickým napätím.
5. Pri epileptickom záchvate
a) dáme postihnutému medzi zuby pevný predmet,
b) okamžite začneme s umelým dýchaním,
c) chránime postihnutého, aby sa počas kŕčov neudrel o tvrdé predmety, prípadne aby sa
neporanil o ostré predmety.
6. Za zabezpečenie lekárskej prvej pomoci pri usporadúvaní masových podujatí
zodpovedá
a) prevádzkovateľ SBS, ktorý zabezpečuje ochranu poriadku,
b) červený kríž alebo lekárska služba prvej pomoci,
c) usporiadateľ podujatia.
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Otázky za 2 body
7.

Osobný údaj fyzickej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov, na základe
ktorého je osoba jednoznačne a nezameniteľne určiteľná sa nazýva
a) biometrický údaj,
b) barometrický údaj,
c) kriminalistický údaj.

8.

Na zodpovednosť za priestupok
a) stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné
zavinenie,
b) stačí zavinenie úmyselné, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné zavinenie z
nedbanlivosti,
c) sa zavinenie nevyžaduje.

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) sa neprejedná.

10. Trasologické stopy sú
a) stopy obuvi,
b) odtlačky papilárnych línii prstov nôh a rúk,
c) rastlinný materiál.
11. Trestný čin je
a) protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak Trestný zákon
neustanovuje inak,
b) protiprávne konanie uvedené v zákone o priestupkoch,
c) protiprávne konanie uvedené v Trestnom zákone aj v zákone o priestupkoch.
12. V krajnej núdzi môže konať
a) iba plnoletá osoba,
b) iba policajt,
c) ktokoľvek.
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13. Policajný zbor sa člení na služby. Jeho súčasťou, okrem iných služieb, je aj
a) služba súkromných bezpečnostných služieb,
b) detektívna služba,
c) služba hraničnej polície.
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. Prezerať vozidlá bezpečnostnej služby vojenský policajt
a) je oprávnený iba vtedy, ak sú vo vojenských objektoch alebo ak vchádzajú do
vojenských objektov, alebo z nich vychádzajú,
b) nie je oprávnený,
c) nie je oprávnený, ak sú vedené vojakmi.
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. Za vecný bezpečnostný prostriedok sa považuje
a) stroj alebo prístroj, ktorý sa používa na plnenie úloh ochrannej služby,
b) zbraň, ktorá je určená na to, aby sa použila na zastavenie, prípadne obmedzenie pohybu
osoby, zvieraťa alebo vozidla alebo na obmedzenie funkcie iného technického
zariadenia,
c) vec vrátane zvieraťa, ktorá je určená na to, aby sa použila ako zbraň alebo vec na
zastavenie, prípadne obmedzenie pohybu osoby, zvieraťa alebo vozidla alebo na
obmedzenie funkcie iného technického zariadenia.
18. Technická služba na ochranu majetku a osoby je upravená v
a) Trestnom poriadku,
b) zákone o súkromnej bezpečnosti,
c) správnom poriadku.
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19. Skúšobná komisia na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti je zložená z členov,
ktorí sú
a) zástupcami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, krajského riaditeľstva
Policajného zboru a okresného riaditeľstva Policajného zboru,
b) zástupcami Ministerstva obrany Slovenskej republiky, krajského riaditeľstva
Policajného zboru a okresného riaditeľstva Policajného zboru,
c) všetci zástupcami úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného
zboru.
20. 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.
21. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti strelnú zbraň
a) nie je oprávnená držať a nosiť,
b) je oprávnená držať a nosiť za podmienok ustanovených osobitným predpisom,
c) nie je oprávnená držať, ale v určených objektoch ju môže nosiť.
22. 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.
23. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a
poradenstva podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je povinná na požiadanie
identifikačný preukaz predložiť
a) Slovenskej obchodnej inšpekcii,
b) len príslušníkovi Policajného zboru v rovnošate,
c) orgánu dozoru pri výkone štátneho dozoru, orgánu kontroly pri výkone kontroly alebo
policajtovi, príslušníkovi Vojenskej polície.
24. Motorové vozidlo používané na preverenie signálu podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti musí byť označené čitateľným nápisom
a) „POPLACHOVÉ VOZIDLO“,
b) „ZÁSAHOVÉ VOZIDLO“,
c) „ZÁSAHOVKA SBS“.

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