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. Ústava SR zaručuje
a) slobodu viery a v tom aj právo byť bez vyznania,
b) slobodu vyznania a v tom aj povinnosť mať náboženské vyznanie,
c) slobodu vyznania viery a vtom aj právo byť bez náboženského vyznania.
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. V rámci predchádzania požiarom fyzická osoba - podnikateľ a fyzická osoba
a) nesmie vypaľovať porasty kríkov, bylín ani stromov,
b) nesmie vypaľovať porasty kríkov, bylín ani stromov, pokiaľ sú v lese,
c) môže vypaľovať porasty bylín a kríkov, ak to nie je v období sucha.
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. Prvú pomoc treba poskytovať dovtedy, kým
a) oživovanie netrvá neprimerane dlho,
b) nie sme si istí, že osoba je nepochybne mŕtva,
c) osobu za mŕtvu nevyhlási lekár.
6. Topiaca osoba sa pri zachraňovaní vynáša z vody
a) hore tvárou so zaklonenou hlavou,
b) dolu tvárou s hlavou zodvihnutou hore,
c) poloha hlavy nie je rozhodujúca.
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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, len počas
spracúvania osobných údajov,
b) je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva, aj po ukončení
spracúvania osobných údajov,
c) nie je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva.

8.

Priestupkom nie je ani konanie, ktorým niekto odvracia
a) neprimeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom,
b) primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom,
c) primeraným spôsobom hroziaci záujem na útok chránený zákonom.

9.

Za priestupok podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike nemožno
uložiť
a) prepadnutie veci,
b) zákaz pobytu,
c) pokarhanie.

10. Medzi mechanoskopické stopy nepatria
a) porušené zámky, plomby a pečate,
b) nábojnice,
c) páčidlá.
11. Trestného činu obmedzovania osobnej slobody sa môže dopustiť
a) ktokoľvek,
b) len osoba poverená výkonom fyzickej ochrany v čase služby,
c) len osoba, ktorá dovŕšila 18. rok svojho veku.
12. V krajnej núdzi sa odvracia
a) nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému Trestným zákonom,
b) priamo hroziaci alebo trvajúci útok,
c) trvajúci útok na záujem chránený Trestným zákonom.
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13. 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.
14. Pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona o Policajnom zbore je policajt, okrem iného,
oprávnený dávať pokyny aj na
a)
zastavenie dopravného prostriedku, zakázať jazdu alebo prikázať smer dopravného
prostriedku; to neplatí pre dopravné prostriedky vykonávajúce prepravu osôb a majetku
podľa zákona o súkromnej bezpečnosti,
b)
zastavenie dopravného prostriedku, zakázať jazdu alebo prikázať smer dopravného
prostriedku,
c)
zastavenie dopravného prostriedku, zakázať jazdu alebo prikázať smer dopravného
prostriedku iba vtedy, ak sa jedná o dopravné prostriedky vykonávajúce prepravu osôb
a majetku podľa zákona o súkromnej bezpečnosti.
15. Na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republiky viazaná, s políciami
iných štátov
a)
spolupracuje aj Vojenská polícia,
b)
Vojenská polícia nespolupracuje,
c)
spolupracuje iba Policajný zbor a Štátna polícia.
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.

Vlastnou ochranou sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie
a)
prevádzkovanie bezpečnostnej služby pre vlastnú potrebu, ak je zabezpečovaná
aspoň jednou osobou v pracovnoprávnom vzťahu,
b)
prevádzkovanie ochrannej služby aspoň dvoma osobami v pracovnoprávnom vzťahu,
c)
prevádzkovanie ochrannej služby aspoň troma osobami v pracovnoprávnom vzťahu.

18. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti verejne prístupným miestom je
a)
miesto, kde vstup fyzických osôb je podmienený povolením správcu takéhoto miesta,
b)
každé miesto, kde vstup osobám je zakázaný vlastníkom alebo správcom takéhoto
miesta,
c)
každé miesto, kde vstup osobám nie je zakázaný.
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19. Rovnošata používaná pri poskytovaní bezpečnostnej služby alebo iný odev používaný
pri výkone fyzickej ochrany
a) musia byť označené znakom tak, aby bolo zrejmé, že ide o civilnú bezpečnostnú službu,
b) musia byť označené znakom tak, aby bolo zrejmé, že ide o bezpečnostnú službu; to
neplatí, ak ide o ochranu osoby,
c) musia byť označené obchodným názvom prevádzkovateľa bezpečnostnej služby.
20. Štátny dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o súkromnej
bezpečnosti alebo na jeho základe fyzickým osobám a právnickým osobám vykonáva
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
b) Národný bezpečnostný úrad,
c) krajské riaditeľstvo Policajného zboru.
21. Za spáchanie priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti policajt pri výkone kontroly
činnosti uložiť blokovú pokutu
a) môže osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany,
b) môže do 160 eur,
c) nemôže.
22. Zákon o súkromnej bezpečnosti upravuje poskytovanie služieb v oblasti
a) súkromnej bezpečnosti,
b) civilnej bezpečnosti,
c) bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách.
23. Vlastná ochrana podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je prevádzkovaná
a) aj pre iné fyzické osoby a právnické osoby,
b) len pre vlastnú potrebu,
c) aj pre iné fyzické osoby, právnické osoby a orgány verejnej správy.
24. Zásahom sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie
a) činnosť osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, pri ktorej sa zasahuje
do práv a slobôd inej osoby,
b) nečinnosť osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, pri ktorej sa
zasahuje do práv a slobôd inej osoby,
c) len činnosť osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, pri ktorej došlo k
obmedzeniu osobnej slobody.

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