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 právo vlastniť majetok má
a) nikto,
b) každý,
c) len poslanec.
2. 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.
3. Škodu, ktorá vznikla na zdraví fyzickej osoby v súvislosti s pomocou, ktorú poskytovala
pri zdolávaní požiaru,
a) uhradí ten, kto zapríčinil požiar,
b) uhradí štát, ak nevznikol nárok na úhradu tejto škody už z pracovnoprávneho vzťahu,
c) uhradí ten, na koho majetku alebo objekte bol požiar.
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. Pri krvácaní z ucha spôsobeného cudzím telesom raneného
a) uložíme do polosedu s poraneným uchom vyššie,
b) uložíme do polosedu a teleso vyberieme,
c) uložíme do polosedu s poraneným uchom nižšie a cudzie teleso neodstraňujeme.
6. Pri epileptickom záchvate
a) dáme postihnutému medzi zuby pevný predmet,
b) okamžite začneme s umelým dýchaním,
c) chránime postihnutého, aby sa počas kŕčov neudrel o tvrdé predmety, prípadne aby sa
neporanil o ostré predmety.
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Otázky za 2 body
7.

Ten, kto mieni zverejniť osobné údaje dotknutej osoby
a) nesmie svojím konaním neoprávnene zasahovať do práva na ochranu jej osobnosti a
súkromia a ich zverejnenie môže byť v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej
osoby,
b) nesmie svojím konaním neoprávnene zasahovať do práva na ochranu jej osobnosti a
súkromia a ich zverejnenie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej
osoby,
c) môže svojím konaním neoprávnene zasahovať do práva na ochranu jej osobnosti a
súkromia a ich zverejnenie môže byť v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutej
osoby.

8.

Štatutárny orgán právnickej osoby, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie
detektívnej služby a v žiadosti o udelenie licencie alebo v čestnom vyhlásení uvedie
nepravdivé údaje,
a) dopustí sa správneho deliktu,
b) dopustí sa priestupku,
c) nedopustí sa žiadneho protiprávneho činu.

9.

Priestupky vo všeobecnosti podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej
republike prejednávajú
a) správne orgány,
b) súdne orgány,
c) správne súdy.

10. Daktyloskopické stopy sú
a) obrazce vytvorené papilárnymi líniami na posledných článkoch prstov rúk, prstov nôh,
dlaniach a chodidlách osôb,
b) odtlačky po nástrojoch,
c) odtlačky obuvi.
11. Svedkom v trestnom konaní môže byť
a) každý, kto dovŕšil 18 rokov,
b) každý,
c) len policajt.
12. O zahladení odsúdenia rozhoduje
a) súd na žiadosť odsúdeného,
b) prokurátor,
c) policajt.
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13. 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.
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. Na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, s políciami
iných štátov
a) spolupracuje aj Vojenská polícia,
b) Vojenská polícia nespolupracuje,
c) spolupracuje iba Policajný zbor a Štátna polícia.
16. Príslušník obecnej polície použiť putá
a) je oprávnený pri vykonávaní služobných úkonov so zadržanou osobou, ak je dôvodná
obava, že sa pokúsi o útek,
b) nie je oprávnený,
c) je oprávnený vždy.
Otázky za 3 body
17. Prevádzkovateľ detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti môže
informácie získané v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby oznámiť iba osobe,
a) ktorá s ním uzavrela zmluvu o poskytovaní detektívnej služby, alebo osobe ktorú na to
ústne určil,
b) Ktorá s ním uzavrela zmluvu o poskytovaní detektívnej služby,
c) ktorá s ním uzavrela zmluvu o poskytovaní detektívnej služby, alebo osobe ňou písomne
splnomocnenej.
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. 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.
20. Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto
a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin k nepodmienečnému trestu odňatia slobody
v dĺžke viac ako 10 mesiacov a nehľadí sa na neho, ako by nebol odsúdený,
b) bol právoplatne odsúdený za trestný čin k nepodmienečnému trestu odňatia slobody a
nehľadí sa na neho, ako by nebol odsúdený,
c) bol právoplatne odsúdený za trestný čin k nepodmienečnému trestu odňatia slobody v
dĺžke viac ako 12 mesiacov a nehľadí sa na neho, ako by nebol odsúdený.
21. V prípade, že je u osoby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti požadovaná
zdravotná spôsobilosť je táto osoba povinná podrobiť sa posúdeniu zdravotnej
spôsobilosti
a) každý rok, ak nie je v záveroch predchádzajúceho lekárskeho posudku ustanovená iná
lehota,
b) každé dva roky, ak nie je v záveroch predchádzajúceho lekárskeho posudku
ustanovená kratšia lehota,
c) každé dva roky, ak nie je v záveroch predchádzajúceho lekárskeho posudku
ustanovená dlhšia lehota.
22. Uchádzača, ktorý nevykoná úspešne riadnu skúšku, možno prihlásiť na vykonanie
opravnej skúšky
a) až po uplynutí troch mesiacov,
b) až po uplynutí jedného mesiaca,
c) ihneď po jej neúspešnom vykonaní.
23. Fyzickú ochranu alebo pátranie môže podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
vykonávať osoba, ktorá
a) dosiahla vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná,
je spoľahlivá, je zdravotne spôsobilá a je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti,
b) dosiahla vek 18 rokov, je bezúhonná, je spoľahlivá, je zdravotne spôsobilá a je
držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti,
c) dosiahla vek 20 rokov, je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná,
je spoľahlivá a je zdravotne spôsobilá.
24. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania je v súvislosti s
vykonávaním zásahu povinná ohlásiť prevádzkovateľovi alebo osobe ním určenej
a) každý prípad smrti, každý prípad zranenia osoby, ako aj každé porušenie alebo
ohrozenie záujmu chráneného bezpečnostnou službou,
b) každý prípad smrti, každý prípad zranenia osoby, ako aj každé porušenie alebo
závažné ohrozenie záujmu chráneného bezpečnostnou službou,
c) každé poškodenie chráneného majetku, nie však zranenie osôb.

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