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. Právo pokojne sa zhromažďovať sa Ústavou SR zaručuje. Zhromaždenie
a) sa nesmie podmieňovať povolením orgánu verejnej moci,
b) je podmienené povolením orgánu verejnej moci,
c) je podmienené povolením orgánu neverejnej moci.
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. 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.
4. 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.
5. Včas poskytnutá prvá pomoc má za cieľ
a) skrátiť čas odborného liečenia, podmieniť rýchlosť hojenia poranení a byť rozhodujúcim
činiteľom pri záchrane života,
b) skrátiť čas odborného liečenia, skrátenie života, podmieniť rýchlosť hojenia poranení,
c) podmieniť rýchlosť hojenia rán, predĺžiť čas odborného liečenia.
6. Rany pri poskytovaní prvej pomoci
a) vyplachujeme čistou vodou,
b) nevyplachujeme ničím,
c) vyčistíme liehom.
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Otázky za 2 body
7.

Orgánom štátnej správy ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov je
a) Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
b) Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru,
c) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

8.

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.

9.

Zodpovednosť za priestupok zaniká,
a) ak od jeho spáchania neuplynuli dva roky alebo ak sa na priestupok vzťahuje amnestia,
b) ak od jeho spáchania uplynuli dva roky alebo ak sa na priestupok vzťahuje amnestia,
c) ak od jeho spáchania uplynul rok alebo ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.

10. Zdrojom informácií o vonkajších znakoch opisovaného objektu je
a) príslušník Policajného zboru,
b) pracovník súkromnej bezpečnostnej služby,
c) samotný opisovaný objekt.
11. Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov
(spolupáchatelia)
a) nezodpovedá za trestný čin nikto,
b) zodpovedá len ten, kto sa na spáchaní trestného činu podieľal vo väčšej miere,
c) zodpovedá každý z nich ako keby trestný čin spáchal sám.
12. Osobu podozrivú zo spáchania trestného činu môže zadržať
a) policajt,
b) osoba poverená výkonom fyzickej ochrany,
c) každý.
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13. 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.
14. Pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv a slobôd osoby je
policajt povinný túto osobu hneď, ako je to možné, poučiť o jej právach,
a) ak je táto osoba pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu alebo iného
protiprávneho činu,
b) bez ohľadu na to, či táto osoba je poškodenou osobou, alebo či je, alebo nie je
páchateľom priestupku alebo trestného činu, alebo iného protiprávneho činu,
c) ak je táto osoba poškodenou osobou v konaní o priestupku alebo v konaní o trestnom
čine, alebo v konaní o inom protiprávnom čine.
15. Pôsobnosť Vojenskej polície sa na osoby poverené výkonom fyzickej ochrany
a) nevzťahuje,
b) vzťahuje tak ako na iné osoby,
c) vzťahuje, iba ak vykonávajú fyzickú ochranu vo vojenských priestoroch alebo vo
vojenských objektoch.
16. Obecná polícia úlohy vyplývajúce z rozhodnutí starostu obce
a) neplní,
b) plní, ale iba vtedy, keď sa jedná o obec, ktorá je mestom,
c) plní.
Otázky za 3 body
17. Skúška odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa skladá z
a) praktickej ukážky zásahov a písomného testu,
b) písomného testu a ústnej skúšky,
c) písomného testu.
18. Ak je vykonaný zásah podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, pri ktorom bola osoba
zranená, je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania okrem ďalšieho
povinná
a) zabrániť úteku poranenej osoby,
b) privolať lekára,
c) poskytnúť osobe, ktorá bola pri tejto činnosti zranená, neodkladne nevyhnutnú pomoc
vrátane privolania lekára.
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19. Bezpečnostnou praxou sa rozumie
a) fyzická ochrana, pátranie a technická služba,
b) fyzická ochrana, pátranie, technická služba a odborná príprava a poradenstvo na tieto
činnosti
c) fyzická ochrana, pátranie, odborná príprava a poradenstvo na tieto činnosti.
20. Zákon o súkromnej bezpečnosti sa na činnosti, ktoré sú bezpečnostnou službou, ak
ich vykonáva pre vlastnú potrebu štátny orgán
a) vzťahuje len čiastočne,
b) nevzťahuje,
c) vzťahuje v plnom rozsahu.
21. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru vykonáva podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti vo svojej pôsobnosti
a) kontrolu nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom, osobitným
predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou
dopravou alebo na ich základe fyzickým osobám a právnickým osobám,
b) štátny dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo na jeho
základe fyzickým osobám a právnickým osobám,
c) revíziu činností Policajného zboru na úseku súkromnej bezpečnosti.
22. Pri plnení úloh podľa zákona o súkromnej bezpečnosti na verejne prístupnom mieste
je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany povinná mať viditeľne umiestnený
identifikačný preukaz
a) na ľavej strane odevu v oblasti pŕs,
b) na pravej strane odevu v oblasti pŕs,
c) na odeve, pričom jeho umiestnenie nie je rozhodujúce.
23. Identifikačný preukaz podľa zákona o súkromnej bezpečnosti osobe poverenej
výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva podľa druhu
činnosti vydáva
a) prevádzkovateľ bezpečnostnej služby,
b) úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru,
c) minister vnútra Slovenskej republiky.
24. Licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby okrem licencie na prevádzkovanie
profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou môže
odňať len
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
b) krajské riaditeľstvo Policajného zboru,
c) Najvyšší súd Slovenskej republiky.

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