Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
P
Test typu:
Séria: 3
Verzia: 3.00
Čas na vypracovanie vrátane vypísania osobných údajov:
Poučenie:

Počet otázok:
40 minút

36

Maximálny počet bodov, ktoré je možné dosiahnuť je 50, na hodnotenie
„VYHOVEL“ potrebuje skúšaná osoba dosiahnuť najmenej 90% z celkového
súčtu bodov otázok skúšobného testu, t.j. 45 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. Občana SR
a) nemožno nútiť, aby opustil vlasť, a nemožno ho vyhostiť,
b) možno nútiť, aby opustil vlasť, a vyhostiť ho,
c) nemožno vyhostiť, ale prinútiť, aby opustil vlasť ho možno.
2. Podľa Ústavy SR cenzúra
a) je povolená v prípade protištátnych a pornografických materiálov,
b) je zakázaná v prípade protištátnych a pornografických materiálov,
c) sa zakazuje.
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. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
nesmie
a) právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ a fyzická osoba,
b) právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ,
c) fyzická osoba - podnikateľ a fyzická osoba.
5. Pri veľkej strate krvi
a) zastavíme krvácanie, raneného položíme na znak a zdvihneme mu dolné končatiny,
b) raneného položíme do polostoja a zdvihneme mu všetky štyri končatiny,
c) raneného položíme do poloľahu a podávame mu červené víno.
6. Ak bol úraz spôsobený elektrickým prúdom, v prvom rade treba
a) postihnutému skontrolovať životné funkcie a poskytnúť mu umelé dýchanie,
b) postihnutému ošetriť popáleniny od elektrického prúdu, a ak nedýcha, tak začať s
umelým dýchaním,
c) postihnutého odstrániť z dosahu zdroja elektrického prúdu.
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7.

Tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že sa bez závažných dôvodov
nedostaví na výzvu na správny orgán, ruší napriek predchádzajúcemu napomenutiu
poriadok, bezdôvodne odmieta svedeckú výpoveď, predloženie listiny alebo
vykonanie ohliadky,
a) môže správny orgán uložiť poriadkovú pokutu do 10 000 eur, a to aj opakovane,
b) môže správny orgán uložiť poriadkovú pokutu do 165 eur, a to aj opakovane,
c) môže správny orgán uložiť prepadnutie majetku do 165 eur, a to aj opakovane.

8.

Ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon neustanovuje inak, za priestupok možno v
blokovom konaní uložiť pokutu
a) do 33 eur,
b) 33 eur,
c) 126 eur.

9.

Konanie, ktoré má znaky priestupku a dopustil sa ho zamestnanec súkromnej
bezpečnostnej služby
a) sa prejedná podľa osobitných predpisov,
b) sa prejedná podľa všeobecných predpisov o prejednávaní priestupkov,
c) sa neprejedná.

10. Kriminalistika je samostatná veda, ktorá skúma
a) výkon bezpečnostnej služby pri ochrane osôb a majetku,
b) kriminalisticky relevantné udalosti ako sú trestné činy a priestupky,
c) spoločenské podujatia.
11. Trestného činu ublíženia na zdraví sa môže osoba dopustiť
a) úmyselne alebo z nedbanlivosti,
b) iba úmyselne,
c) iba z nedbanlivosti.
12. 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.
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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.

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.

15.

Vysvetlenie od osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania vojenský
policajt
a)
nie je oprávnený požadovať,
b)
je oprávnený požadovať,
c)
je oprávnený požadovať za podmienok ustanovených zákonom o Vojenskej polícii.

16.

Obecnú políciu zriaďuje
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zákonom,
b)
obec všeobecne záväzným nariadením,
c)
starosta obce uznesením.

17.

Spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické
názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo
politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa
zdravia alebo pohlavného života
a)
je povolené vždy,
b)
je zakázané,
c)
je povolené za účelom vykonávania fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti.

18.

Spôsobilosť mať práva a povinnosti majú
a)
len právnické osoby,
b)
len fyzické osoby,
c)
fyzické osoby a právnické osoby.

19. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania je v súvislosti
s vykonávaním zásahu povinná ohlásiť prevádzkovateľovi alebo osobe ním určenej
a) každé poškodenie chráneného majetku, nie však zranenie osôb,
b) každý prípad smrti, každý prípad zranenia osoby, ako aj každé porušenie alebo
závažné ohrozenie záujmu chráneného bezpečnostnou službou,
c) každý prípad smrti, každý prípad zranenia osoby, ako aj každé porušenie alebo
ohrozenie záujmu chráneného bezpečnostnou službou.
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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 12 mesiacov a nehľadí sa na neho, ako by nebol odsúdený,
b) 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,
c) bol právoplatne odsúdený za trestný čin k nepodmienečnému trestu odňatia slobody
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 dlhšia lehota,
c) každé dva roky, ak nie je v záveroch predchádzajúceho lekárskeho posudku
ustanovená kratšia lehota.
22. 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,
b) ktorá s ním uzavrela zmluvu o poskytovaní detektívnej služby, alebo osobe ktorú na to
ústne určí,
c) ktorá s ním uzavrela zmluvu o poskytovaní detektívnej služby, alebo osobe ňou
písomne splnomocnenej.
Otázky za 2 body
23. Právnická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby
k žiadosti pripojí
a) zmluvu alebo listinu o založení právnickej osoby,
b) potvrdenie od psychológa nie staršie ako tri mesiace,
c) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako tri mesiace
a psychologický posudok.
24. Ak bolo pozastavené prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej
prípravy a poradenstva, v ich prevádzkovaní možno pokračovať
a) uplynutím lehoty, na ktorú bolo oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu
pozastavené,
b) len na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Policajného zboru, ktorým sa
pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby ruší,
c) uplynutím lehoty troch mesiacov, odo dňa pozastavenia prevádzkovania
bezpečnostnej služby.
25.

Najdlhšie na tri mesiace krajské riaditeľstvo Policajného zboru
a)
pozastaví prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a
poradenstva, ak fyzická osoba, ktorá má 15 a viac percentný majetkový podiel v
právnickej osobe, prestane byť bezúhonná a spoľahlivá,
b)
pozastaví prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a
poradenstva, ak fyzická osoba, ktorá má 20 a viac percentný majetkový podiel v
právnickej osobe, prestane byť bezúhonná a spoľahlivá,
c)
odníme licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej
prípravy a poradenstva, ak fyzická osoba, ktorá má 15 a viac percentný majetkový
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podiel v právnickej osobe, prestane byť bezúhonná a spoľahlivá.
26.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru odníme licenciu na prevádzkovanie strážnej
služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva ak prevádzkovateľ,
ktorý je fyzickou osobou
a)
prestane spĺňať podmienku bezúhonnosti,
b)
je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin,
c)
je trestne stíhaný za trestný čin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody viac
ako 12 mesiacov.

27.

Fyzická osoba, ktorej bola odňatá licencia na prevádzkovanie strážnej služby,
detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva z dôvodov závažného
porušovania povinností ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti
a)
môže vykonávať funkciu prokuristu u prevádzkovateľa strážnej služby, detektívnej
služby, odbornej prípravy a poradenstva tri roky odo dňa odňatia licencie,
b)
nesmie vykonávať funkciu prokuristu u prevádzkovateľa strážnej služby,
detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva tri roky odo dňa odňatia
licencie,
c)
môže vykonávať funkciu prokuristu u prevádzkovateľa strážnej služby, detektívnej
služby, odbornej prípravy a poradenstva, ktorý je fyzickou osobou tri roky odo dňa
odňatia licencie.

28.

Písomnú správu o činnosti bezpečnostnej služby
a)
predkladá prevádzkovateľ bezpečnostnej služby, ktorý neprevádzkuje
bezpečnostnú službu pre vlastnú potrebu, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky
za uplynulý kalendárny rok,
b)
predkladá prevádzkovateľ bezpečnostnej služby, ktorý neprevádzkuje
bezpečnostnú službu pre vlastnú potrebu, krajskému riaditeľstvu Policajného
zboru,
c)
predkladá prevádzkovateľ bezpečnostnej služby Ministerstvu vnútra Slovenskej
republiky za uplynulý kalendárny rok.

29.

Na posúdenie bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je
a)
prevádzkovateľ povinný vyžiadať od uchádzača o zamestnanie doklady a čestné
vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a uchádzač o zamestnanie je povinný
predložiť prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby doklady a čestné vyhlásenia
preukazujúce bezúhonnosť,
b)
prevádzkovateľ povinný vyžiadať od uchádzača o zamestnanie doklady a čestné
vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a uchádzač o zamestnanie nie je povinný
predložiť prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby doklady a čestné vyhlásenia
preukazujúce bezúhonnosť,
c)
uchádzač o zamestnanie nie je povinný predložiť prevádzkovateľovi
bezpečnostnej služby doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť.

30.

Pri ochrane objektov osobitnej dôležitosti vnútorný predpis upravujúci výkon
fyzickej ochrany v objekte osobitnej dôležitosti, je povinný vypracovať
a)
prevádzkovateľ bezpečnostnej služby,
b)
majiteľ alebo správca objektu osobitnej dôležitosti,
c)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
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31. Na prevádzkovanie vlastnej ochrany krajské riaditeľstvo Policajného zboru udelí
licenciu právnickej osobe, ak tomu nebráni záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti
a
a)
počet osôb zabezpečujúcich vlastnú ochranu a vybavenie vlastnej ochrany vecnými
bezpečnostnými prostriedkami a inými technickými prostriedkami zodpovedá potrebám
vlastnej ochrany,
b)
počet osôb zabezpečujúcich vlastnú ochranu zodpovedá potrebám vlastnej ochrany
a štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby je bezúhonný
a spoľahlivý,
c)
počet osôb zabezpečujúcich vlastnú ochranu zodpovedá potrebám vlastnej ochrany
a právnická osoba je spoľahlivá.
32. V žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany právnická osoba
neuvedie
a)
zoznam chránených objektov alebo chránených osôb a ich adresy,
b)
prehľad vecných bezpečnostných prostriedkov používaných pri výkone vlastnej
ochrany,
c)
priezvisko, meno, titul, dátum a miesto narodenia, miesto pobytu a rodné číslo
štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby.
33. Platnosť akreditácie na vykonávanie odbornej prípravy podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti
a)
je najmenej desať rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení
akreditácie,
b)
je najviac desať rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení
akreditácie,
c)
nie je ustanovená zákonom o súkromnej bezpečnosti.
34. O priebehu odbornej prípravy akreditovaná osoba
a)
nie je povinná viesť evidenciu osôb, iba evidenciu záznamníkov,
b)
je povinná viesť evidenciu osôb a priebehu odbornej prípravy,
c)
je povinná viesť triednu knihu.
35. Pri výkone štátneho dozoru podľa zákona o súkromnej
kontrolóroch štátneho dozoru
a)
iné osoby z Policajného zboru môžu byť prítomné,
b)
iné osoby z Policajného zboru nemôžu byť prítomné,
c)
iné osoby z Policajného zboru musia byť prítomné.

bezpečnosti,

popri

36. Pri výkone kontroly podľa zákona o súkromnej bezpečnosti kontrolór krajského
riaditeľstva Policajného zboru podozrenie z trestnej činnosti
a)
je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní vtedy, ak to ustanovuje Trestný
zákon,
b)
nie je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, ak to neustanovuje Trestný
zákon,
c)
je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

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