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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. Na slobodný vstup na územie SR má právo
a) nikto,
b) každý občan,
c) len poslanec.
2. Petičné právo sa zaručuje. Petíciou
a) možno vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd,
b) nemožno vyzývať na porušovania základných práv a slobôd,
c) možno i nemožno vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd.
3. Na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce je povinný poskytnúť
osobnú pomoc
a) člen protipožiarnej hliadky pracoviska,
b) člen protipožiarnej hliadky právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa,
c) každý, ak tomu nebránia právne prekážky uvedené v zákone o ochrane pred požiarmi.
4. Na hasenie riadiacich centier, strojových zariadení a výpočtových stredísk sú
najvhodnejšie
a) halónové hasiace zariadenia,
b) práškové hasiace zariadenia,
c) vodné hasiace zariadenia.
5. Pri tepnovom krvácaní krv
a) strieka a má modrú farbu,
b) tečie prúdom a má tmavočervenú farbu,
c) rytmicky strieka a má jasnočervenú farbu.
6. Tlakový obväz
a) uvoľňujeme každú pol hodinu,
b) neuvoľňujeme, pri prekrvácaní pridávame ďalšie vrstvy,
c) nepoužívame.
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Otázky za 2 body
7.

Účelom spracúvania osobných údajov je
a) vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov,
ktorý sa viaže na určitú činnosť,
b) vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov,
ktorý sa neviaže na určitú činnosť,
c) vopred nevymedzený zámer spracovania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú
činnosť.

8.

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.

9.

Na prejednávanie priestupkov na úseku súkromnej bezpečnosti
a) sa vzťahuje zákon o súkromnej bezpečnosti, ak zákon o priestupkoch neustanovuje inak,
b) sa vzťahuje zákon o priestupkoch, ak zákon o súkromnej bezpečnosti neustanovuje inak,
c) sa vzťahuje zákon o priestupkoch, ak správny poriadok neustanovuje inak.

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. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, ktorej bol uložený v konaní
o priestupku zákaz činnosti, a aj napriek zákazu túto činnosť vykonáva,
a) dopustí sa tým ďalšieho priestupku,
b) dopustí sa tým trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia,
c) dopustí sa tým len porušenia interných predpisov zamestnávateľa.
12. Neoprávneného obmedzovania osobnej slobody sa dopustí ten,
a) kto obmedzí osobnú slobodu osobe pristihnutej pri trestnom čine,
b) kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu,
c) kto neoprávnene vnikne do obydlia iného.
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13. Podľa zákona o Policajnom zbore preukaz odbornej spôsobilosti vydaný podľa zákona
o súkromnej bezpečnosti
a) nemožno považovať za doklad totožnosti na preukázanie totožnosti osoby,
b) je dokladom totožnosti na preukázanie totožnosti, ak sa jedná o preukaz odbornej
spôsobilosti typu S,
c) je dokladom totožnosti na preukázanie totožnosti, ak sa jedná o preukaz odbornej
spôsobilosti typu P.
14. Policajný zbor
a) je ozbrojený bezpečnostný zbor,
b) je ozbrojená sila Slovenskej republiky,
c) je orgán štátnej moci.
15. Vojenská polícia pri plnení úloh ustanovených zákonom o Vojenskej polícii
a) nie je oprávnená požadovať podklady a informácie od prevádzkovateľov a zamestnancov
súkromných bezpečnostných služieb,
b) je oprávnená požadovať podklady a informácie od fyzických osôb aj právnických osôb,
c) je oprávnená vyžadovať podklady a informácie od zamestnancov, ktorí sú právnickými
osobami, nespolupracuje však s prevádzkovateľmi súkromných bezpečnostných služieb,
ktorí sú fyzickými osobami.
16. Vyzvať osobu poverenú výkonom fyzickej ochrany, aby preukázala svoju totožnosť,
príslušník obecnej polície
a) môže, ak je táto osoba pristihnutá pri spáchaní priestupku alebo je od nej požadované
vysvetlenie, alebo ide o hľadanú osobu,
b) môže, ak je táto osoba pristihnutá pri spáchaní trestného činu,
c) nemôže.
Otázky za 3 body
17. 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.
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. 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.
20. Jednou z foriem strážnej služby je
a) hľadanie osôb,
b) projektovanie zabezpečovacích systémov,
c) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste.
21. Odborne spôsobilou osobou je na účely zákona o súkromnej bezpečnosti osoba,
a) ktorá nedosiahla vzdelanie ustanovené pre danú činnosť a je držiteľom preukazu
odbornej spôsobilosti,
b) ktorá dosiahla vzdelanie pre danú činnosť, nemusí však byť držiteľom preukazu odbornej
spôsobilosti,
c) ktorá dosiahla vzdelanie ustanovené pre danú činnosť a je držiteľom preukazu odbornej
spôsobilosti.
22. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany mimo času, keď plní úlohy podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti, viditeľne nosiť vecné bezpečnostné prostriedky
a) smie počas cesty do zamestnania,
b) nesmie,
c) smie, ak vecné bezpečnostné prostriedky sú v jej osobnom vlastníctve.
23. Pri prevádzkovaní detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa
nesmie pátrať po
a) politickom alebo náboženskom presvedčení osoby alebo po jej príslušnosti k určitej
sekte,
b) politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení osoby alebo po jej príslušnosti
k určitej rase, etnickej skupine alebo národnosti,
c) spôsobilosti na právne úkony.
24. Medzi formy odbornej prípravy a poradenstva patrí
a) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby,
b) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní leteckej služby,
c) poskytovanie poradenstva pri prevádzkovaní civilnej bezpečnostnej služby.

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