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. Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy a
a) v jej medziach a medziach rozhodnutí obecného zastupiteľstva,
b) v jej medziach a medziach rozhodnutí mestského zastupiteľstva,
c) v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
2. Politické strany a politické hnutia sú
a) súčasťou štátnej moci,
b) oddelené od štátu,
c) súčasťou štátnej správy.
3. Za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj sa považuje prístroj spĺňajúci podmienky
ustanovené osobitným predpisom, ak
a) od jeho výroby neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov alebo od jeho poslednej kontroly
neuplynula dlhšia doba ako 24 mesiacov,
b) od jeho výroby uplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov alebo od jeho poslednej kontroly
uplynula dlhšia doba ako 24 mesiacov,
c) od jeho výroby uplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov alebo od jeho poslednej kontroly
neuplynula dlhšia doba ako 12 mesiacov.
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. Otras mozgu sa prejavuje
a) skalením a vysychaním rohovky,
b) smrťou,
c) okamžitou stratou vedomia.
6. 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.
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7.

Keď účastník správneho konania vo veci odňatia preukazu odbornej spôsobilosti
žiada nariadiť ústne pojednávanie, správny orgán
a) musí nariadiť ústne pojednávanie len v prípade, že preukaz je odnímaný z dôvodu straty
spoľahlivosti,
b) musí nariadiť ústne pojednávanie okamžite,
c) nariadi ústne pojednávanie vtedy, ak to prispeje k objasneniu veci.

8.

Osobe, ktorá bola pristihnutá pri páchaní priestupku, osoba poverená pátraním
a) môže vykonať osobnú prehliadku podľa Trestného poriadku,
b) nemôže vykonať osobnú prehliadku podľa Trestného poriadku,
c) môže vykonať osobnú prehliadku, ak je toho istého pohlavia.

9.

Osobu, ktorá spáchala priestupok, osoba poverená výkonom fyzickej ochrany,
a) môže obmedziť na osobnej slobode podľa Trestného poriadku,
b) nemôže obmedziť na osobnej slobode podľa Trestného poriadku,
c) môže vykonať osobnú prehliadku, ak je toho istého pohlavia.

10. Balistické stopy sú
a) stopy zbraní a streliva,
b) odtlačky obuvi,
c) odtlačky papilárnych línii prstov a dlaní.
11. Trestný čin je
a) protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone, ak Trestný zákon
neustanovuje inak,
b) protiprávne konanie uvedené v zákone o priestupkoch,
c) protiprávne konanie uvedené v Trestnom zákone aj v zákone o priestupkoch.
12. Páchateľom trestného činu je
a) ten, kto spáchal trestný čin a dovŕšil 18. rok svojho veku,
b) ten, kto trestný čin spáchal sám,
c) ten, kto iného naviedol na spáchanie trestného činu.
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13. Policajt pri preukazovaní príslušnosti k Policajnému zboru podľa zákona o Policajnom
zbore
a) služobný preukaz vydá z ruky na požiadanie osoby poverenej výkonom fyzickej
ochrany, ktorá je oprávnená kontrolovať vstup osôb do objektu,
b) služobný preukaz vydá z ruky na požiadanie osoby vstupujúcej do chráneného objektu
bez ohľadu na to, či tam vstup kontroluje osoba poverená výkonom fyzickej ochrany,
c) služobný preukaz nesmie vydať z rúk.
14. So žiadosťou o pomoc sa na policajtov a útvary Policajného zboru má právo obracať
a) každý zamestnanec aj prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby bez ohľadu na
to, či ide o fyzickú osobu, alebo právnickú osobu,
b) každý zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby, nie však prevádzkovateľ
súkromnej bezpečnostnej služby, ktorý je právnickou osobou,
c) každý prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby bez ohľadu na to, či ide o
fyzickú osobu, alebo právnickú osobu, nie však zamestnanec súkromnej bezpečnostnej
služby.
15. Prezerať vozidlá bezpečnostnej služby vojenský policajt
a) je oprávnený iba vtedy, ak sú vo vojenských objektoch alebo ak vchádzajú do
vojenských objektov, alebo z nich vychádzajú,
b) nie je oprávnený,
c) nie je oprávnený, ak sú vedené vojakmi.
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.
17. Likvidáciu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov zabezpečuje
a) dotknutá osoba po splnení účelu spracúvania,
b) prevádzkovateľ osobných údajov po splnení účelu spracúvania,
c) ktokoľvek.
18. Fyzickou ochranou je
a) obchôdzka, stráženie, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového
systému a priame riadenie a kontrola týchto činností,
b) obchôdzka, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému
a priame riadenie a kontrola týchto činností,
c) obchôdzka,
stráženie
a prevádzkovanie
zabezpečovacieho
systému
alebo
poplachového systému.
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19. Pri prevádzkovaní detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa
nesmie pátrať po
a) politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení osoby alebo po jej
príslušnosti k určitej rase, etnickej skupine alebo národnosti,
b) politickom alebo náboženskom presvedčení osoby alebo po jej príslušnosti k určitej
sekte,
c) spôsobilosti na právne úkony.
20. Preukaz odbornej spôsobilosti je podľa zákona o súkromnej bezpečnosti považovaný
za
a) medzinárodnú listinu,
b) verejnú listinu,
c) nie verejnú listinu.
21. Pri plnení úloh podľa zákona o súkromnej bezpečnosti na verejne prístupnom mieste
je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany povinná mať viditeľne umiestnený
identifikačný preukaz
a) na ľavej strane odevu v oblasti pŕs,
b) na pravej strane odevu v oblasti pŕs,
c) na odeve, pričom jeho umiestnenie nie je rozhodujúce.
22. Rovnošata používaná pri poskytovaní bezpečnostnej služby lebo 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.
Otázky za 2 body
23. Ak oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu zaniká uplynutím času, na ktorý
bola licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby udelená, môže prevádzkovateľ
požiadať o vydanie novej licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby na
činnosti, ktoré sú predmetom udelenie licencie
a) najskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti licencie na prevádzkovanie
bezpečnostnej služby,
b) najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti licencie na prevádzkovanie
bezpečnostnej služby,
c) najskôr tri mesiace pred uplynutím platnosti licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej
služby.
24. Každá písomnosť súvisiaca s poskytovaním bezpečnostnej služby
a) sa musí evidovať a označiť obchodným menom a číslom licencie na prevádzkovanie
bezpečnostnej služby,
b) sa musí označiť obchodným menom a číslom licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej
služby,
c) sa musí evidovať a označiť číslom licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
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25. Prevádzkovateľ detektívnej služby evidencie ustanovené zákonom o súkromnej
bezpečnosti a inšpekčnú knihu dozoru
a) vedie v sídle alebo v mieste činnosti prevádzkovateľa päť rokov po ukončení
prevádzkovania detektívnej služby,
b) vedie päť rokov počas prevádzkovania detektívnej služby,
c) vedie počas celej doby prevádzkovania detektívnej služby a uschováva ju v sídle alebo
v mieste činnosti prevádzkovateľa päť nasledujúcich rokov po vykonaní posledného
zápisu.
26. Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby na posúdenie bezúhonnosti zamestnanca
a) je povinný vyžiadať každé dva roky od zamestnanca doklady a čestné vyhlásenia
preukazujúce bezúhonnosť,
b) je povinný vyžiadať každý rok od zamestnanca doklady a čestné vyhlásenia
preukazujúce bezúhonnosť,
c) nie je nepovinný vyžiadať každé dva roky od zamestnanca doklady a čestné vyhlásenia
preukazujúce bezúhonnosť.
27. Ten, kto bol prokuristom v právnickej osobe, 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 byť ustanovený za člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o
udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej
prípravy a poradenstva po uplynutí troch rokov odo dňa odňatia licencie,
b) nemôže byť ustanovený za člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o
udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej
prípravy a poradenstva,
c) nemôže byť ustanovený za člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o
udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej
prípravy a poradenstva po uplynutí troch rokov odo dňa odňatia licencie.
28. Ak bolo pozastavené prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej
prípravy a poradenstva, v ich prevádzkovaní možno pokračovať
a) len na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Policajného zboru, ktorým sa
pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby ruší,
b) uplynutím lehoty, na ktorú bolo oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu
pozastavené,
c) uplynutím lehoty troch mesiacov, odo dňa pozastavenia prevádzkovania bezpečnostnej
služby.
29. V rozhodnutí o udelení licencie krajské riaditeľstvo Policajného zboru
a) musí určiť podmienky prevádzkovania strážnej služby, detektívnej služby, odbornej
prípravy a poradenstva,
b) môže určiť podmienky prevádzkovania strážnej služby, detektívnej služby, odbornej
prípravy a poradenstva,
c) nesmie určiť podmienky prevádzkovania strážnej služby, detektívnej služby, odbornej
prípravy a poradenstva.
30. Právnická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby
k žiadosti pripojí
a) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako tri mesiace a psychologický
posudok,
b) potvrdenie od psychológa nie staršie ako tri mesiace,
c) zmluvu alebo listinu o založení právnickej osoby.
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31. Prevádzkovateľ odbornej prípravy a poradenstva vedie evidenciu
a)
zmlúv a samostatnú evidenciu zásahov,
b)
zmlúv a samostatnú evidenciu vecných bezpečnostných prostriedkov a iných
technických prostriedkov,
c)
zmlúv a samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom odbornej prípravy
a poradenstva.
32. Ak prevádzkovateľ vlastnej ochrany zamestnáva osobu, ktorá nespĺňa podmienku
bezúhonnosti viac ako tri mesiace odo dňa, keď sa o tom prevádzkovateľ dozvedel
a)
krajské riaditeľstvo Policajného zboru rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie
vlastnej ochrany,
b)
krajské riaditeľstvo Policajného zboru môže rozhodnúť o odňatí licencie na
prevádzkovanie vlastnej ochrany,
c)
krajské riaditeľstvo Policajného zboru nemôže rozhodnúť o odňatí licencie na
prevádzkovanie vlastnej ochrany.
33. Pri vykonaní zmien údajov, ktoré uviedla akreditovaná osoba v žiadosti o udelenie
akreditácie, môže akreditovaná osoba pokračovať vo vykonávaní odbornej prípravy
a)
po oznámení zmien Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,
b)
po potvrdení zmien Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo po zmene
rozhodnutia o udelení akreditácie,
c)
po vykonaní zmien údajov, ktoré uviedla v žiadosti o udelenie akreditácie.
34. O námietkach proti pokynom kontrolóra alebo príslušníka Policajného zboru uloženým
na mieste na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone štátneho dozoru alebo
kontroly alebo kontroly činnosti rozhodne
a)
orgán dozoru, ak ich uložil kontrolór Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo
príslušník Policajného zboru pri výkone kontroly činnosti, alebo orgán kontroly, ak
pokyny uložil kontrolór krajského riaditeľstva Policajného zboru,
b)
orgán dozoru, ak ich uložil kontrolór Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo
orgán kontroly, ak pokyny uložil kontrolór krajského riaditeľstva Policajného zboru alebo
príslušník Policajného zboru pri výkone kontroly činnosti,
c)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
35. Kontrolór o výsledku štátneho dozoru alebo kontroly
a)
spracuje záznam o výsledku štátneho dozoru alebo kontroly,
b)
spracuje protokol o výsledku štátneho dozoru alebo kontroly,
c)
ak boli zistené, spracuje protokol o výsledku štátneho dozoru, ak neboli zistené
nedostatky, spracuje záznam o výsledku štátneho dozoru.
36. Štátny dozor alebo kontrola sú ukončené v deň podpísania záznamu o kontrole a jeho
dodatku. Ak niektorý zo zástupcov kontrolovaného subjektu odmietne podpísať
záznam o kontrole, alebo ak sa niektorý zo zástupcov kontrolovaného subjektu ani po
písomnej výzve, alebo bez dostatočného ospravedlnenia, alebo bez vážnych dôvodov
nedostaví na orgán dozoru, alebo kontroly za účelom prerokovania záznamu o
kontrole,
a)
štátny dozor alebo kontrola sa aj tak považujú za ukončené,
b)
štátny dozor alebo kontrolu nemožno ukončiť,
c)
štátny dozor alebo kontrolu treba opakovať alebo doplniť,

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