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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. Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť,
a) aby konal niečo, čo ukladá poslanec,
b) aby niečo nekonal,
c) aby niečo konal, čo zákon neukladá.
3. Fyzická osoba - podnikateľ v mimopracovnom čase ochranu pred požiarmi
a) zabezpečuje vlastnými zamestnancami alebo dodávateľsky na základe dohody, alebo
iným vhodným spôsobom s prihliadnutím na konkrétne podmienky,
b) nezabezpečuje,
c) zabezpečuje osobne sám sebe.
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. Osobe s vnútorným krvácaním
a) sa nesmie dovoliť piť ani jesť,
b) treba podať primerané množstvo tekutín,
c) možno podať iba ľahké jedlo bez tekutín.
6. Otvorenú zlomeninu ošetríme tak, že
a) zastavíme krvácanie, zlomeninu znehybníme a privoláme pomoc,
b) kosti dáme na pôvodné miesto a privoláme lekársku pomoc,
c) odstránime úlomky, znehybníme a privoláme pomoc.
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Otázky za 2 body
7.

Anonymizovaným osobným údajom podľa zákona o ochrane osobných údajov je údaj
upravený do takej formy
a) v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka,
b) v ktorej ho možno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka,
c) v ktorej ho možno priradiť ktorejkoľvek inej osobe.

8.

Priestupky sú upravené
a) iba v zákone o súkromných bezpečnostných službách,
b) iba v zákone o priestupkoch,
c) v zákone o priestupkoch alebo v inom zákone.

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. Medzi mechanoskopické stopy nepatria
a) porušené zámky, plomby a pečate,
b) nábojnice,
c) páčidlá.
11. Obhliadku podľa Trestného poriadku môže vykonať
a) osoba poverená výkonom fyzickej ochrany,
b) orgán činný v trestnom konaní a v konaní pred súdom súd,
c) osoba poverená výkonom pátrania.
12. O zahladení odsúdenia rozhoduje
a) súd na žiadosť odsúdeného,
b) prokurátor,
c) policajt.
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13. Keď policajt vykonáva služobný zákrok, je povinný, ak to povaha a okolnosti dovoľujú,
použiť výzvu
a)
zodpovedajúcu zákroku,
b)
zodpovedajúcu páchateľovi, najmä jeho fyzickej a psychickej kondícii,
c)
zodpovedajúcu povahe poškodeného.
14. 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.
15. Príslušnosť k Vojenskej polícii vojenský policajt nepreukazuje
a)
odznakom Vojenskej polície,
b)
ústnym vyhlásením „Vojenská polícia“,
c)
služobným preukazom príslušníka Vojenskej polície s identifikačným číslom.
16. Príslušník obecnej polície
a)
ma vždy postavenie verejného činiteľa,
b)
má postavenie verejného činiteľa pri plnení úloh,
c)
nemá nikdy postavenie verejného činiteľa.
Otázky za 3 body
17. Medzi druhy bezpečnostnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti patrí
a)
detektívna služba, strážna služba, technická služba,
b)
strážna služba, ochranná služba, požiarna služba,
c)
strážna služba, profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou
dopravou, detektívna služba, odborná príprava a poradenstvo.
18. Odborná príprava podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a)
poradenská služba,
b)
bezpečnostná služba,
c)
odborná služba.
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19. 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.
20. Stráženie je vykonávané
a) len prítomnosťou osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany na strážnom stanovisku,
b) prítomnosťou osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany na strážnom stanovisku v
chránenom objekte, na chránenom mieste alebo pri chránenej osobe, alebo pri
chránenom majetku, kde tieto činnosti má vykonávať,
c) osobou poverenou výkonom fyzickej ochrany na strážnom stanovisku v chránenom
objekte alebo na chránenom mieste, pričom jej fyzická prítomnosť sa nevyžaduje.
21. Fyzická osoba alebo právnická osoba prevádzkuje bezpečnostnú službu
a) pre iné právnické osoby,
b) len pre vlastnú potrebu,
c) pre iné osoby alebo ako vlastnú ochranu.
22. Vlastná ochrana podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je prevádzkovaná len
a) pre iné fyzické osoby a právnické osoby,
b) pre vlastnú potrebu,
c) pre iné fyzické osoby, právnické osoby a orgány verejnej správy.
23. Zdravotná spôsobilosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa preukazuje
a) lekárskym posudkom, ktorého súčasťou je psychologické vyšetrenie,
b) lekárskou správou,
c) psychologickým posudkom.
24. Vykonať zásah môže osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania len
a) ak je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou a len v
súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti a inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi,
b) ak je poškodený záujem chránený bezpečnostnou službou a len v súlade s Trestným
zákonom,
c) ak je páchaný trestný čin.

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