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 sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach. Základné práva a
slobody sú
a) neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné,
b) nescudziteľné, premlčateľné, zrušiteľné a nezlučiteľné,
c) nepremlčateľné, nezrušiteľné, odňateľné a scudziteľné.
2. Odborové organizácie vznikajú
a) nezávisle od štátu,
b) ako súčasť štátnej moci,
c) ako súčasť štátnej správy.
3. Kontrola inštalovaného prenosného hasiaceho prístroja
a) sa nemusí vykonávať,
b) sa vykonáva najviac raz za 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitného
predpisu,
c) sa vykonáva najmenej raz za 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitného
predpisu.
4. Vodný hasiaci prístroj sa nesmie používať na hasenie
a) dreva, uhlia, papiera, slamy,
b) elektrických zariadením pod napätím, horľavých kovov a ich zlúčenín,
c) organických látok.
5. Dieťaťu pri poskytovaní umelého dýchania treba
a) stlačiť hrudník 5-krát a 2-krát vdýchnuť vzduch,
b) 5-krát vdýchnuť vzduch a 30-krát stlačiť hrudník a potom pokračovať v pomere 30:2,
c) 2-krát vdýchnuť a 5-krát stlačiť hrudník.
6. Pri prehriatí organizmu a slnečnom úpale
a) postihnutého uložíme do chladnej miestnosti alebo aspoň do tieňa, uvoľníme mu šaty na
krku a hrudi a prikladáme studené obklady,
b) postihnutého masírujeme teplými žinenkami,
c) postihnutému dáme vypiť pivo, a to čo najchladnejšie.
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Otázky za 2 body
7.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ,
a) je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva, aj po ukončení
spracúvania osobných údajov,
b) je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva, len počas
spracúvania osobných údajov,
c) nie je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva.

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.

Priestupok proti majetku možno spáchať
a) úmyselným zavinením,
b) zavinením z nedbanlivosti,
c) zavinením čo aj z nedbanlivosti.

10. Biologické stopy sú
a) odtlačky bosých nôh,
b) krv, moč, vlasy, chlpy,
c) odtlačky po nástrojoch.
11. Ten, kto obmedzil osobnú slobodu osobe pristihnutej pri páchaní trestného činu alebo
bezprostredne po ňom,
a) je povinný takúto osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, Vojenskej
polície alebo Colnej správy,
b) nie je povinný takúto osobu bezodkladne odovzdať útvaru Policajného zboru, Vojenskej
polície alebo Colnej správy,
c) je povinný po zistení totožnosti osoby, túto okamžite prepustiť.
12. 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.
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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. Policajný zbor
a) je ozbrojený bezpečnostný zbor,
b) je ozbrojená sila Slovenskej republiky,
c) je orgán štátnej moci.
15. Ak osoba poverená výkonom pátrania požiada vojenského policajta o poskytnutie
pomoci, vojenský policajt
a) nie je nikdy povinný pomoc poskytnúť,
b) je povinný pomoc poskytnúť v rozsahu úloh Vojenskej polície,
c) je oprávnený pomoc poskytnúť.
16. Ak bol spáchaný trestný čin, príslušník obecnej polície
a) je povinný začať objasňovanie trestného činu,
b) nie je povinný robiť žiadne úkony, lebo objasňovanie trestného činu je v pôsobnosti
Policajného zboru,
c) je povinný vec oznámiť Policajnému zboru.
Otázky za 3 body
17. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany nemôže
a) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám,
b) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto príslušníkom
ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného
zboru, ak do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstupujú na služobný účel,
pričom zakázať vstup do chráneného objektu nemožno ani osobám, ktoré sú k tomu
oprávnené podľa osobitných predpisov,
c) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto osobám, ktoré majú pri
sebe zbraň, ak je do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstup so zbraňou
zakázaný.
18. Fyzická ochrana obchôdzkou, strážením alebo monitorovanie pohybu a konania osoby
v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí sa zmysle zákona o
súkromnej bezpečnosti musí vykonávať podľa
a) dodatočne vypracovaného plánu služieb,
b) vopred vypracovaného poplachového plánu,
c) vopred vypracovaného plánu služieb.
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19. Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti, vydá Ministerstvo vnútra 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.
20. Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vozidlá
so zvláštnymi výstražnými znameniami
a) smie používať, ak prepravuje finančnú hotovosť,
b) smie používať na základe súhlasu udeleného dopravným inšpektorátom,
c) nesmie používať.
21. 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.
22. Jednou z foriem strážnej služby je
a) hľadanie osôb,
b) projektovanie zabezpečovacích systémov,
c) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste.
23. Skúška odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) typu P a typu D,
b) typu S, typu P a typu CIT,
c) typu S, typu P a typu D.
24. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany pre účely vedenia evidencie o vstupe
alebo výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu, alebo z
chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo z chráneného miesta vyžadovať
preukázanie totožnosti
a) je oprávnená len v prípadoch domáhania sa vstupu násilným spôsobom,
b) nie je oprávnená,
c) je oprávnená.

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