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Otázky na skúšku odbornej spôsobilosti – písomná časť

Testové otázky typu S
Súkromná bezpečnosť
1.

Zákon o súkromnej bezpečnosti upravuje poskytovanie služieb v oblasti
a) súkromnej bezpečnosti
b) civilnej bezpečnosti
c) bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách

2.

Výkon štátneho dozoru Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a kontroly Policajným
zborom v oblasti súkromnej bezpečnosti je upravený v zákone o
a) civilných bezpečnostných službách
b) Policajnom zbore
c) súkromnej bezpečnosti

3.

Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako
a) bezpečnostná služba a technická služba
b) ochranná služba a technická služba
c) technická služba a služba ochrany osôb

4.

Zákon o súkromnej bezpečnosti sa na činnosti, ktoré sú bezpečnostnou službou, ak ich
vykonáva pre vlastnú potrebu štátny orgán
a) vzťahuje len čiastočne
b) nevzťahuje
c) vzťahuje v plnom rozsahu

5.

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

6.

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

7.

Strážna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) bezpečnostná ochrana pred požiarmi
b) bezpečnostná služba
c) detektívna služba

8.

Detektívna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) bezpečnostná služba
b) špionážna služba
c) vyhľadávacia a lokalizačná služba
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9.

Odborná príprava podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) poradenská služba
b) bezpečnostná služba
c) odborná služba

10. Jednou z foriem strážnej služby je
a) hľadanie osôb
b) projektovanie zabezpečovacích systémov
c) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
11. Medzi formy strážnej služby patrí
a) hľadanie majetku
b) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému,
prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo
chráneného miesta
c) získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
12. Jednou z foriem detektívnej služby je
a) ochrana prepravy majetku a osoby
b) získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom
alebo správnym orgánom
c) vypracúvanie plánu ochrany
13. Medzi formy strážnej služby patrí
a) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
b) príprava na výkon detektívnej služby
c) hľadanie osoby
14. Medzi formy odbornej prípravy a poradenstva patrí
a) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby
b) poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní leteckej služby
c) poskytovanie poradenstva pri prevádzkovaní civilnej bezpečnostnej služby
15. Strážna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) ochranná služba
b) detektívna služba
c) bezpečnostná služba
16. Detektívna služba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) kontrolná služba
b) bezpečnostná služba
c) služba vyhľadávania informácií
17. Odborná príprava a poradenstvo podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) detektívna služba
b) technická služba
c) bezpečnostná služba
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18. 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
19. 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
20. Technická služba na ochranu majetku a osoby je upravená v
a) Trestnom poriadku
b) zákone o súkromnej bezpečnosti
c) správnom poriadku
21. Bezpečnostnou praxou sa rozumie
a) pátranie, fyzická ochrana, ochranná služba a výkon štátnej služby v obecnej polícii
b) fyzická ochrana, pátranie, hliadková služba, požiarna služba, služba ochrany prírody
c) fyzická ochrana, pátranie, odborná príprava a poradenstvo na tieto činnosti
22. Fyzickou ochranou je
a) obchôdzka, stráženie, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového
systému a priame riadenie a kontrola týchto činností
b) len stráženie, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového
systému a priame riadenie a kontrola týchto činností
c) opomenutie výkonu činností nevyhnutných k zabezpečeniu chráneného objektu pred
vniknutím páchateľov trestných činov
23. Pátraním sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie
a) len hľadanie osôb a majetku
b) aj štátny dozor na úseku súkromnej bezpečnosti
c) aj riadenie a kontrola činností uvedených v zákone o súkromnej bezpečnosti
24. Obchôdzka je vykonávaná
a) striedavým premiestňovaním sa osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany
v rôznych objektoch vykonávaným tou istou osobou
b) striedavým premiestňovaním sa osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany v tom
istom chránenom objekte alebo na tom istom chránenom mieste
c) zásahom proti narušiteľom chráneného objektu alebo miesta
25. 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
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26. 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
27. Za vecný bezpečnostný prostriedok sa považuje
a) stroj alebo prístroj, ktorý sa používa na plnenie úloh ochrannej služby
b) zbraň, ktorá je určená na to, aby sa použila na zastavenie, prípadne obmedzenie
pohybu osoby, zvieraťa alebo vozidla alebo na obmedzenie funkcie iného
technického zariadenia
c) vec vrátane zvieraťa, ktorá je určená na to, aby sa použila ako zbraň alebo vec na
zastavenie, prípadne obmedzenie pohybu osoby, zvieraťa alebo vozidla alebo na
obmedzenie funkcie iného technického zariadenia
28. Iným technickým prostriedkom sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie
a) vec, ktorá je určená na to aby sa použila ako obranný prostriedok
b) stroj alebo prístroj, ktorý sa používa na plnenie úloh fyzickej ochrany, pátrania,
odbornej prípravy a poradenstva
c) donucovací prostriedok, ktorý ma charakter stroja alebo prístroja, ktorý sa používa na
plnenie úloh fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva
29. 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
30. Súkromnú bezpečnostnú službu možno prevádzkovať len na základe
a) licencie
b) živnostenského listu
c) koncesie
31. Licenciu na prevádzkovanie súkromnej bezpečnostnej služby okrem licencie na
prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou
svojím rozhodnutím udeľuje
a) živnostenský úrad
b) krajské riaditeľstvo Policajného zboru
c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
32. Krajské riaditeľstvo udelí licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby fyzickej
osobe, ak dosiahla vek
a) 20 rokov
b) 21 rokov
c) 25 rokov
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33. Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a nehľadí sa na neho, ako by nebol
odsúdený
b) bol právoplatne odsúdený za priestupok
c) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
34. Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto
a) bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupku
b) bol právoplatne odsúdený za trestný čin k nepodmienečnému trestu odňatia slobody v
dĺžke viac ako 24 mesiacov 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
35. Bezúhonný podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, komu
a) štatutárny orgán uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa zákona
o súkromnej bezpečnosti
b) prokurátor uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa zákona
o súkromnej bezpečnosti, do skončenia výkonu zákazu činnosti
c) súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa zákona
o súkromnej bezpečnosti alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa
zákona o súkromnej bezpečnosti, do skončenia výkonu zákazu činnosti
36. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti fyzická osoba preukazuje bezúhonnosť
a) odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením, že osobe
správny orgán neuložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa zákona
o súkromnej bezpečnosti alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa
zákona o súkromnej bezpečnosti
b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a čestným prehlásením, že
osobe správny orgán neuložil zákaz činnosti, ktorá súvisí s činnosťou podľa zákona
o súkromnej bezpečnosti alebo ktorá je obsahom pracovnoprávneho vzťahu podľa
zákona o súkromnej bezpečnosti
c) len čestným prehlásením, že osobe správny orgán neuložil zákaz činnosti, ktorá súvisí
s činnosťou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti alebo ktorá je obsahom
pracovnoprávneho vzťahu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
37. Spoľahlivý podľa zákona o súkromnej bezpečnosti nie je ten, kto
a) nepožíva alkoholické nápoje alebo nepoužíva iné návykové látky
b) preukázateľne nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo preukázateľne požíva iné
návykové látky
c) požíva alkoholické nápoje alebo používa iné návykové látky
38. Za spoľahlivého podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nepovažuje ten, kto
a) bol v posledných troch rokoch uznaný vinným z priestupkov na úsekoch uvedených
v zákone o súkromnej bezpečnosti
b) je trestne stíhaný za nedbanlivostný trestný čin
c) bol v posledných dvoch rokoch uznaný vinným z priestupkov na úsekoch uvedených
v zákone o súkromnej bezpečnosti
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39. Ak je osoba stíhaná pre úmyselný trestný čin, považuje sa na účely zákona o súkromnej
bezpečnosti za osobu
a) nie bezúhonnú
b) nie spoľahlivú
c) bez požadovanej odbornej spôsobilosti
40. Podľa zákona o súkromnej bezpečnosti fyzická osoba preukazuje spoľahlivosť
a) výpisom z registra trestov a čestným prehlásením
b) odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a čestným vyhlásením
c) odpisom z evidencie priestupkov nie straším ako tri mesiace
41. Zdravotnou spôsobilosťou sa podľa zákona o súkromnej bezpečnosti rozumie
a) telesná spôsobilosť a psychická spôsobilosť
b) fyzická a psychologická spôsobilosť
c) telesná a fyzická spôsobilosť
42. V prípade, že je u osoby podľa zákona o súkromnej osoby požadovaná zdravotná
spôsobilosť je táto osoba povinná podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti
a) každý rok, ak nie je v záveroch predchádzajúceho lekárskeho posudku ustanovená
kratšia lehota
b) každé dva roky, ak nie je v záveroch predchádzajúceho lekárskeho posudku
ustanovená kratšia lehota
c) každé tri roky, ak nie je v záveroch predchádzajúceho lekárskeho posudku ustanovená
kratšia lehota
43. Zdravotná spôsobilosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa preukazuje
a) lekárskym posudkom, ktorého súčasťou je psychologické vyšetrenie
b) lekárskou správou
c) psychologickým posudkom
44. Odborne spôsobilou osobou je na účely zákona o súkromnej bezpečnosti osoba,
a) ktorá je držiteľom certifikátu o odbornej spôsobilosti v oblasti ochrannej služby
b) ktorá dosiahla vysokoškolské vzdelanie
c) ktorá dosiahla vzdelanie ustanovené pre danú činnosť a je držiteľom preukazu
odbornej spôsobilosti
45. Skúška odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) typu P a typu D
b) typu S, typu P a typu CIT
c) typu S, typu P a typu D
46. Skúška typu S je podľa zákona o súkromnej bezpečnosti určená pre osoby
a) poverené výkonom ochrany pred požiarmi
b) poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre
prevádzkovateľov
c) poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania
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47. Skúšobná komisia na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti je zložená z členov, ktorí sú
a) zástupcami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, krajského riaditeľstva
Policajného zboru a okresného riaditeľstva Policajného zboru
b) zástupcami Ministerstva obrany Slovenskej republiky, krajského riaditeľstva
Policajného zboru a okresného riaditeľstva Policajného zboru
c) všetci zástupcami úradu súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného
zboru
8
48. Ak preukaz odbornej spôsobilosti stratil platnosť z dôvodu uplynutia doby na ktorú bol
vydaný, je jeho držiteľ povinný ho odovzdať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do
a) 30 dní od zániku platnosti
b) 15 dní od zániku platnosti
c) 3 mesiacov od zániku platnosti
49. Prihlášku na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti podáva osoba akreditovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na
a) krajskom riaditeľstve Policajného zboru
b) Ministerstve vnútra Slovenskej republiky
c) okresnom riaditeľstve Policajného zboru
50. 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
51. Skúška odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa skladá z
a) praktickej ukážky zásahov a písomného testu
b) písomného testu a ústnej skúšky
c) písomného testu
52. Skúška odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa vykoná
a) v štátnom jazyku
b) len v materinskom jazyku
c) v jazyku, ktorý uchádzač o vykonanie skúšky ovláda, pričom ak niektorý člen
komisie neovláda jazyk, v ktorom uchádzač vykoná skúšku, skúška sa vykoná
prostredníctvom tlmočníka
53. Uchádzačovi, ktorý úspešne vykonal skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona
o súkromnej bezpečnosti, vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky preukaz
odbornej spôsobilosti príslušného typu, ak je táto osoba
a) bezúhonná a spoľahlivá
b) spôsobila na právne úkony a bezúhonná
c) zdravotne spôsobilá
54. Platnosť preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
a) po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu v bezpečnostnej službe
b) neobmedzená
c) 10 rokov
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55. Preukaz odbornej spôsobilosti je podľa zákona o súkromnej bezpečnosti považovaný za
a) medzinárodnú listinu
b) súkromnú listinu
c) verejnú listinu
56. Licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby okrem licencie na prevádzkovanie
profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou môže odňať len
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
b) krajské riaditeľstvo Policajného zboru
c) Najvyšší súd Slovenskej republiky
57. Pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby sú na česť, vážnosť a dôstojnosť povinní dbať
a) prevádzkovateľ, ako aj jeho zamestnanci
b) len prevádzkovatelia
c) osoba, proti ktorej bol vedený zásah súkromnej bezpečnostnej služby
58. Povinnosť zachovať mlčanlivosť pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby trvá
a) iba počas prevádzkovania bezpečnostnej služby
b) aj po ukončení prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo po skončení
pracovnoprávneho vzťahu
c) iba počas trvania pracovnoprávneho vzťahu
59. Na posudzovanie bezúhonnosti zamestnanca podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
zamestnanec povinný prevádzkovateľovi predložiť doklady a čestné vyhlásenia
preukazujúce jeho bezúhonnosť
a) iba pri vzniku pracovnoprávneho vzťahu
b) každý rok
c) každé dva roky
60. Na posudzovanie spoľahlivosti zamestnanca podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je
zamestnanec povinný prevádzkovateľovi predložiť čestné vyhlásenia preukazujúce jeho
spoľahlivosť
a) iba pri vzniku pracovnoprávneho vzťahu
b) každé dva roky
c) každé tri roky
61. 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, je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti
b) je bezúhonná a nespoľahlivá
c) dosiahla vek 17 rokov, je právne spôsobila, je bezúhonná, je spoľahlivá, je fyzicky
zdatná, je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti
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62. Na výkone fyzickej ochrany sa môže počas odbornej prípravy zúčastňovať aj osoba, ktorá
nie je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti,
pričom
a) výkon fyzickej ochrany môže byť vykonávaný iba u jedného prevádzkovateľa
bezpečnostnej služby a najdlhšie po dobu jedného mesiaca
b) postačuje priamy dohľad osoby, ktorá je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti
c) výkon fyzickej ochrany tejto osoby musí byť vykonávaný podľa vopred
vypracovaného písomného plánu, osoba musí byť pod stálym priamym dohľadom
osoby, ktorá je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti, a výkon fyzickej ochrany
môže byť vykonávaný iba u jedného prevádzkovateľa bezpečnostnej služby a
najdlhšie po dobu troch mesiacov
63. Ukladať plnenie úloh, ktoré nie sú v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti alebo
inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobe poverenej výkonom fyzickej
ochrany, pátrania, odbornej prípravy prevádzkovateľ
a) môže za podmienok ustanovených v zákone o súkromnej bezpečnosti
b) nesmie
c) nesmie len v prípadoch zásahov, v súvislosti s obmedzením osobnej slobody osoby
64. 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 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
65. 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
66. 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 zásah
67. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti strelnú zbraň
a) nie je oprávnená držať a nosiť
b) je oprávnená držať a nosiť za podmienok ustanovených osobitným predpisom
c) je oprávnená držať a nosiť podľa svojho rozhodnutia
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68. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o súkromnej
bezpečnosti strelnú zbraň smie použiť
a) iba za podmienok ustanovených osobitným predpisom
b) iba ako donucovací prostriedok
c) iba ako vecný bezpečnostný prostriedok
69. Odobrať predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom,
chráneným miestom alebo chránenou osobou, osoba poverená výkonom fyzickej ochrany
a) nie je oprávnená
b) je oprávnená len v súvislosti s ochranou objektov osobitnej dôležitosti
c) je oprávnená
70. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany nemôže
a) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám
b) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto príslušníkom
ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpečnostného zboru,
ozbrojeného zboru, ak do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstupujú na
služobný účel, pričom zakázať vstup do chráneného objektu nemožno ani osobám,
ktoré sú k tomu oprávnené podľa osobitných predpisov.
c) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto osobám, ktoré majú
pri sebe zbraň, ak je do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstup so
zbraňou zakázaný
71. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany pre účely vedenia evidencie o vstupe alebo
výstupe osôb a dopravných prostriedkov do chráneného objektu, alebo z chráneného
objektu, alebo na chránené miesto alebo z chráneného miesta vyžadovať preukázanie
totožnosti
a) je oprávnená len v prípadoch domáhania sa vstupu násilným spôsobom
b) nie je oprávnená
c) je oprávnená
72. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany je oprávnená vyžadovať preukázanie
totožnosti
a) u osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu, ktorý súvisí s
výkonom fyzickej ochrany, alebo bezprostredne po spáchaní takéhoto priestupku
alebo trestného činu, a u osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do
chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo osoby, ktorá bola pristihnutá pri
neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného miesta
b) iba u osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu, ktorý
súvisí s výkonom fyzickej ochrany
c) iba u právnickej osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného
činu, ktorý súvisí s výkonom fyzickej ochrany, alebo bezprostredne po spáchaní
takéhoto priestupku alebo trestného činu
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73. Oprávnenie presvedčiť sa, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené
miesto s dopravným prostriedkom alebo z neho vystupuje s dopravným prostriedkom,
nemá v dopravnom prostriedku alebo na dopravnom prostriedku predmety alebo zvieratá
pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chránenou osobou alebo s chráneným
objektom, alebo s chráneným miestom, alebo predmety, ktorými by mohol spáchať
protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať, nemožno použiť proti
a) pracovníkom cudzích súkromných bezpečnostných služieb
b) príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpečnostného
zboru, ozbrojeného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného
bezpečnostného úradu a Vojenskej polície a iným osobám, ktoré plnia úlohy verejnej
správy a do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstupujú za súkromným
účelom
c) príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpečnostného
zboru, ozbrojeného zboru, ak do chráneného objektu alebo na chránené miesto
vstupujú na služobný účel
74. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany je oprávnená predviesť na strážne stanovisko
osobu, len
a) ak táto osoba je pod vplyvom alkoholu
b) ak táto osoba odmieta alebo nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť a bola
pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní priestupku, alebo
ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na
chránené miesto alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z
chráneného miesta
c) ak táto osoba odmieta alebo nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť a bola
pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto
alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného miesta
75. Oprávnenie za podmienok podľa osobitného predpisu presvedčiť sa, či osoba, ktorá
vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje nie je
pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok podľa zákona
o súkromnej bezpečnosti, môže využiť len osoba
a) poverená výkonom pátrania podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
b) poverená výkonom fyzickej ochrany podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
c) poverená výkonom ochrannej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
76. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva pri
plnení úloh podľa zákona o súkromnej bezpečnosti používať maskovanie tváre
a) nesmie
b) smie v prípade, ak je ohrozený jej život a zdravie
c) smie so súhlasom orgánu štátneho dozoru
77. Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti vozidlá so
zvláštnymi výstražnými znameniami
a) smie používať, ak zároveň prevádzkuje zariadenie poplachového systému alebo časť
takéhoto zariadenia, vyhodnocuje narušenie chráneného objektu alebo chráneného
miesta alebo prevádzkuje iný systém slúžiaci na ochranu majetku a osoby
b) smie používať so súhlasom dopravného inšpektorátu
c) nesmie používať
12

78. Fyzická ochrana obchôdzkou alebo strážením alebo pátranie monitorovaním činnosti
osoby v uzavretom priestore alebo v uzavretom mieste v zmysle zákona o súkromnej
bezpečnosti sa musí vykonávať podľa
a) dodatočne vypracovaného plánu služieb
b) vopred vypracovaného poplachového plánu
c) vopred vypracovaného plánu služieb
79. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany mimo času, keď plní úlohy podľa zákona
o súkromnej bezpečnosti, viditeľne nosiť vecné bezpečnostné prostriedky
a) smie počas cesty do zamestnania
b) nesmie
c) smie, ak vecné bezpečnostné prostriedky sú v jej osobnom vlastníctve
80. Osoby poverené výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, ktoré vykonávajú ochranu
objektov osobitnej dôležitosti, musia mať
a) bezpečnostnú prax najmenej tri roky
b) prax v ozbrojených silách, ozbrojených zboroch a ozbrojených bezpečnostných
zboroch najmenej dva roky
c) prax vo výkone pátrania najmenej jeden rok
81. Identifikačný preukaz podľa zákona o súkromnej bezpečnosti osobe poverenej výkonom
fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva podľa druhu činnosti vydáva
a) prevádzkovateľ bezpečnostnej služby
b) úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru
c) minister vnútra Slovenskej republiky
82. Osoba môže byť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti súčasne držiteľom
a) maximálne dvoch identifikačný preukazov
b) jedného identifikačného preukazu s označením toho druhu činnosti, ktorá prevažuje
c) maximálne dvoch identifikačný preukazov s označením pre každý druh činnosti
83. 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 rovnošate, pričom jeho umiestnenie nie je rozhodujúce
84. Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva
podľa zákona o súkromnej bezpečnosti je povinná na požiadanie identifikačný preukaz
predložiť
a) Slovenskej obchodnej inšpekcii
b) len príslušníkovi Policajného zboru v rovnošate
c) orgánu dozoru pri výkone štátneho dozoru, orgánu kontroly pri výkone kontroly alebo
policajtovi, príslušníkovi Vojenskej polície
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85. Rovnošaty a ich súčasti používané pri poskytovaní bezpečnostnej služby s rovnošatami
príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov,
ozbrojených zborov a iných osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy
a) nesmú byť zameniteľné v súvislosti s používaním pri výkone pátrania
b) nesmú byť zameniteľné na verejne prístupnom mieste
c) nesmú byť zameniteľné
86. 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
87. Hodnostné označenie zhodné s hodnostným označením príslušníkov ozbrojených síl
Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a iných
osôb, ktoré plnia úlohy verejnej správy,
a) je neprípustné pri používaní rovnošaty na verejne prístupnom mieste
b) je dovolené
c) je neprípustné
88. Prevádzkovateľ strážnej služby je povinný v chránenom objekte viesť
a) evidenciu služieb, evidenciu zásahov a inšpekčnú knihu dozoru
b) evidenciu zákrokov a evidenciu kontroly osôb
c) evidenciu služieb, evidenciu zásahov, evidenciu vstupu do objektu
89. Prevádzkovateľ strážnej služby, ktorý prevádzkuje zariadenie poplachového systému
alebo časť takéhoto zariadenia, vyhodnocuje narušenie chráneného objektu alebo
chráneného miesta alebo ktorý prevádzkuje iný systém slúžiaci na ochranu majetku a
osoby, je povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu
a) najmenej dvomi odborne spôsobilými osobami poverenými výkonom fyzickej
ochrany alebo prostredníctvom kamerového systému
b) odborne spôsobilou osobou poverenou výkonom fyzickej ochrany
c) dostatočným počtom odborne spôsobilých osôb poverených výkonom pátrania
90. Motorové vozidlo používané na preverenie signálu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
musí byť označené čitateľným nápisom
a) "POPLACHOVÉ VOZIDLO"
b) "ZÁSAHOVÉ VOZIDLO"
c) "ZÁSAHOVKA SBS "
91. Ochranu osoby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti možno vykonávať
a) len v prípade bezprostredného ohrozenia života a zdravia osoby
b) len s jej výslovným súhlasom v prípade, že dovŕšila vek 20 rokov
c) len s jej výslovným súhlasom
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92. Pri prevádzkovaní detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa nesmie
pátrať po
a) politickom alebo náboženskom presvedčení osoby alebo po jej príslušnosti k určitej
sekte
b) politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení osoby alebo po jej
príslušnosti k určitej rase, etnickej skupine alebo národnosti
c) spôsobilosti na právne úkony
93. Prevádzkovateľ detektívnej služby podľa zákona o súkromnej bezpečnosti môže
informácie získané v súvislosti s poskytovaním detektívnej služby oznámiť iba osobe,
a) ktorá uzavrela zmluvu o poskytovaní detektívnej služby, alebo osobe voči ktorej bolo
pátranie vedené
b) voči ktorej bolo pátranie vedené
c) ktorá uzavrela zmluvu o poskytovaní detektívnej služby, alebo osobe ňou písomne
splnomocnenej
94. 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
95.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru vykonáva podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
vo svojej pôsobnosti
a) kontrolu nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom, osobitným
predpisom upravujúcim profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti
cestnou dopravou alebo na ich základe fyzickým osobám a právnickým osobám
b) štátny dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o súkromnej
bezpečnosti alebo na jeho základe fyzickým osobám a právnickým osobám
c) revíziu činností Policajného zboru na úseku súkromnej bezpečnosti

96.

Kontrolu činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
a) je oprávnený vykonávať každý policajt a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom aj
príslušník Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu
b) je oprávnený vykonávať len príslušník Policajného zboru v služobnej rovnošate
c) je oprávnená vykonávať osoba poverená výkonom štátneho dozoru, kontroly alebo
každý policajt a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom aj príslušník Vojenskej
polície

97.

Zadržať preukaz odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti osobe
poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva, policajt
pri výkone kontroly činnosti
a) nie je oprávnený
b) je oprávnený
c) je oprávnený len v prípade, ak je táto osoba pod vplyvom alkoholu
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98.

Jedným z dôvodov zadržania preukazu odbornej spôsobilosti osobe podľa zákona
o súkromnej bezpečnosti je aj
a) podozrenie zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví
b) odmietnutie podrobiť sa skúške, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov alebo
iných návykových látok
c) odmietnutie podrobiť sa skúške, či nie je pod vplyvom anabolických steroidov

99.

Osoby poverené výkonom štátneho dozoru alebo kontroly alebo policajti pri výkone
kontroly činnosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sú oprávnení
a) vstupovať do objektov, na pozemky a do iných priestorov, ak súvisia s predmetom
štátneho dozoru, kontroly alebo kontroly činnosti, a vyžadovať súčinnosť
kontrolovaného subjektu a jeho zamestnancov
b) kedykoľvek vstupovať do objektov, na pozemky a do iných priestorov
c) vstupovať do objektov, na pozemky a do iných priestorov, ak súvisia s predmetom
štátnej kontroly a vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu a jeho
zamestnancov

100. 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
Testové otázky typu P
Súkromná bezpečnosť
1.

V žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby fyzická osoba
uvedie okrem iných údajov aj
a) obchodné meno a miesto činnosti fyzickej osoby
b) sídlo podnikateľa a obchodné meno
c) sídlo prevádzkarne a vedľajších prevádzkarní, ak ich zriadi

2.

V žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby právnická osoba
uvedie okrem iných údajov aj
a) obchodné meno a sídlo, prípadne adresu miesta činnosti organizačnej zložky
podniku alebo podniku zahraničnej osoby
b) obchodné meno a miesto činnosti fyzickej osoby
c) identifikačné údaje riaditeľa odštepného závodu

3.

Fyzická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie odbornej prípravy
a poradenstva k žiadosti o udelenie licencie nepripojí
a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace
b) doklad označujúci orgán, ktorý vykonáva jej sociálne zabezpečenie
c) doklad o zaplatení správneho poplatku
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4.

Fyzická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby k žiadosti
pripojí
a) lekársky posudok nie starší ako tri mesiace
b) potvrdenie od psychológa nie staršie ako tri mesiace
c) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako tri mesiace
a psychologický posudok

5.

Fyzická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie detektívnej služby
v žiadosti o udelenie licencie neuvedie
a) prehľad svojich podnikateľských činností
b) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo štatutárneho orgánu
c) miesto prevádzky a ďalších prevádzok, ak ich zriadi

6.

Právnická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby
k žiadosti pripojí
a) doklad o pridelení identifikačného čísla, ak je pridelené
b) potvrdenie od psychológa nie staršie ako tri mesiace
c) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako tri mesiace
a psychologický posudok

7.

Právnická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie strážnej služby
v žiadosti o udelenie licencie neuvedie
a) obchodné meno a miesto činnosti fyzickej osoby
b) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo štatutárneho orgánu
c) prehľad svojich podnikateľských činností

8.

Právnická osoba žiadajúca o udelenie licencie na prevádzkovanie odbornej prípravy
a poradenstva k žiadosti o udelenie licencie nepripojí
a) doklad označujúci orgán, ktorý vykonáva jej sociálne zabezpečenie
b) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace
c) doklad o zaplatení správneho poplatku

9.

Prokurista právnickej osoby žiadajúcej o udelenie licencie na prevádzkovanie detektívnej
služby
a) musí spĺňať podmienky tak, ako štatutárny orgán právnickej osoby
b) musí spĺňať podmienky tak, ako právnická osoba
c) nemusí spĺňať žiadne osobitné podmienky

10.

Písomnosti, ktoré k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
pripája fyzická osoba
a) pripojí aj o zodpovednom zástupcovi, ak ho ustanovila
b) nepripojí o zodpovednom zástupcovi, lebo ho nemôže ustanoviť
c) môže pripojiť, ale aj nemusí pripojiť o zodpovednom zástupcovi

11.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru môže dodatočne určiť alebo zmeniť podmienky
prevádzkovania bezpečnostnej služby, ak sa jedná
a) o detektívnu službu, strážnu službu alebo odbornú prípravu a poradenstvo
b) iba o strážnu službu alebo detektívnu službu
c) iba o detektívnu službu a vlastnú ochranu
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12.

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

13

Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru je prevádzkovateľ strážnej služby, detektívnej
služby, odbornej prípravy a poradenstva
a) povinný oznámiť zmeny všetkých údajov, ktoré uviedol v žiadosti o udelenie
licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a doložiť o tom doklady
b) doložiť zmenu dokladov, ktoré pripojil k žiadosti o udelenie licencie
c) povinný oznámiť zmeny všetkých údajov, ktoré uviedol v žiadosti o udelenie
licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby a doložiť o tom doklady ako aj
doložiť zmenu dokladov, ktoré pripojil k žiadosti o udelenie licencie

14.

Prevádzkovateľ strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva je
povinný krajskému riaditeľstvu Policajného zboru oznámiť zmeny všetkých údajov,
ktoré uviedol v žiadosti o udelenie licencie a doložiť o tom doklady, ako aj doložiť
zmenu dokladov, ktoré pripojil k žiadosti o udelenie licencie
a) najneskôr do 15 dní po vykonaní týchto zmien
b) najskôr do 15 dní po vykonaní týchto zmien
c) neodkladne

15.

Prevádzkovateľ strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva,
ktorý je fyzickou osobou, je krajskému riaditeľstvu Policajného zboru raz za dva roky
povinný predložiť
a) doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce jeho bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem
odpisu registra trestov a lekársky posudok nie starší ako tri mesiace
b) odpis registra trestov a čestné vyhlásenie, že v posledných dvoch rokoch nebol
postihnutý za priestupky uvedené v § 14 zákona o súkromnej bezpečnosti
c) odpis registra trestov a čestné vyhlásenie o tom, že nadmerne nepožíva alkoholické
nápoje a iné návykové látky

16.

Doklady a čestné vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť okrem odpisu
registra trestov a lekársky posudok nie starší ako tri mesiace, prevádzkovateľ strážnej
služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva, ktorý je fyzickou osobou,
krajskému riaditeľstvu Policajného zboru raz za dva roky predkladá
a) aj o štatutárnom orgáne alebo jeho členoch
b) aj o osobách, ktoré majú 15 a viac percent majetkový podiel
c) aj o prokuristovi, vedúcom organizačnej zložky, vedúcom podniku zahraničnej
osoby, splnomocnencovi prevádzkovateľa a zodpovednom zástupcovi, ak ich má
ustanovených
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17.

Ak prestane fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu právnickej osoby spĺňať podmienku spoľahlivosti, krajské riaditeľstvo
Policajného zboru
a) pozastaví prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a
poradenstva
b) odníme licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej
prípravy a poradenstva
c) môže odňať licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej
prípravy a poradenstva

18.

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
podiel v právnickej osobe, prestane byť bezúhonná a spoľahlivá

19.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru najdlhšie na tri mesiace
a) odníme licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej
prípravy a poradenstva, ak v právnickej osobe prestane pôsobiť fyzická osoba, ktorá
je ako jediná oprávnená konať v mene právnickej osoby
b) pozastaví prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a
poradenstva, ak v právnickej osobe prestane pôsobiť fyzická osoba, ktorá je ako
jediná oprávnená konať v mene právnickej osoby
c) pozastaví prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a
poradenstva, ak vo fyzickej osobe prestane pôsobiť fyzická osoba, ktorá je ako
jediná oprávnená konať v mene fyzickej osoby

20.

Ak fyzická osoba, ktorá prevádzkuje strážnu službu, detektívnu službu, odbornú prípravu
a poradenstva prestane byť spoľahlivá preto, lebo je trestne stíhaná za úmyselný trestný
čin, krajské riaditeľstvo Policajného zboru
a) pozastaví prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a
poradenstva do konečného rozhodnutia vo veci
b) pozastaví prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a
poradenstva najdlhšie na tri mesiace
c) odníme licenciu na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej
prípravy a poradenstva
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21.

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

22.

Oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu zanikne
a) zrušením fyzickej osoby
b) zrušením právnickej osoby
c) pozastavením oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu

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.

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

25.

Ak prevádzkovateľ zamestnáva osobu, ktorá nespĺňa podmienku bezúhonnosti alebo
spoľahlivosti viac ako tri mesiace odo dňa, keď sa dozvedel, že zamestnanec nespĺňa
tieto podmienky
a) krajské riaditeľstvo Policajného zboru odníme licenciu na prevádzkovanie
bezpečnostnej služby
b) krajské riaditeľstvo Policajného zboru môže odňať licenciu na prevádzkovanie
bezpečnostnej služby
c) Ministerstvo vnútra SR pozastaví prevádzkovanie bezpečnostnej služby

26.

Proti rozhodnutiu krajského riaditeľstva Policajného zboru o odňatí licencie na
prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva
a) sa nemožno odvolať
b) sa možno odvolať, ale odvolanie nemá odkladný účinok
c) sa možno odvolať a odvolanie má odkladný účinok
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27.

Keď krajské riaditeľstvo Policajného zboru odňalo licenciu na prevádzkovanie strážnej
služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva preto, lebo prevádzkovateľ
závažným spôsobom porušoval povinnosti ustanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti
a) tomu istému prevádzkovateľovi možno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie strážnej
služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva udeliť až po uplynutí
troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie
b) tomu istému prevádzkovateľovi možno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie strážnej
služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva udeliť až po uplynutí
piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie
c) tomu istému prevádzkovateľovi nemožno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie strážnej
služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva udeliť

28.

Keď krajské riaditeľstvo Policajného zboru odňalo licenciu na prevádzkovanie strážnej
služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva preto, lebo prevádzkovateľ
opakovane závažným spôsobom porušoval povinnosti ustanovené zákonom o súkromnej
bezpečnosti
a) tomu istému prevádzkovateľovi možno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie strážnej
služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva udeliť až po uplynutí
piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie
b) tomu istému prevádzkovateľovi nemožno udeliť ďalšiu licenciu na prevádzkovanie
strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva
c) tomu istému prevádzkovateľovi nemožno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie strážnej
služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva udeliť ak sa jedná
o právnickú osobu

29.

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

30.

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
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31.

Pri vydaní novej licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej služby, odbornej
prípravy a poradenstva na základe zmeny rozhodnutia o udelení licencie na
prevádzkovanie bezpečnostnej služby prevádzkovateľ
a) nie je povinný predchádzajúcu licenciu vrátiť krajskému riaditeľstvu Policajného
zboru
b) je povinný predchádzajúcu licenciu vrátiť krajskému riaditeľstvu Policajného zboru
najneskôr pri doručení novej licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej
služby, odbornej prípravy a poradenstva
c) je povinný predchádzajúcu licenciu vrátiť krajskému riaditeľstvu Policajného zboru
najskôr pri doručení novej licencie na prevádzkovanie strážnej služby, detektívnej
služby, odbornej prípravy a poradenstva

32.

Fyzická osoba, ktorá je držiteľom licencie na prevádzkovanie strážnej služby
a) ak spĺňa podmienky ustanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti, môže byť
držiteľom licencie aj na prevádzkovanie detektívnej služby, odbornej prípravy
a poradenstva, aj technickej služby
b) nemôže byť držiteľom žiadnej inej licencie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti,
aj keď spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom
c) môže byť držiteľom licencie na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej
prípravy a poradenstva, nie však licencie na prevádzkovanie technickej služby

33.

Fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o tichom spoločenstve
a) nemôže prevádzkovať bezpečnostnú službu
b) nemôže prevádzkovať bezpečnostnú službu, ale technickú službu môže
prevádzkovať
c) môže prevádzkovať bezpečnostnú službu, ale technickú službu môže prevádzkovať

34.

Evidenciu zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby
a) je prevádzkovateľ povinný viesť v prevádzke a uschovávať ju najmenej päť rokov
od skončenia zmluvného plnenia
b) je prevádzkovateľ povinný viesť v sídle alebo v mieste činnosti a uschovávať ju
najmenej päť rokov od skončenia zmluvného plnenia
c) nie je prevádzkovateľ povinný uschovávať najmenej päť rokov od skončenia plnenia

35.

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

36.

Zmluvu o poskytovaní bezpečnostnej služby, jej zmeny, dodatky a zrušenie,
prevádzkovateľ bezpečnostnej služby
a) je povinný uschovávať v prevádzke počas jej plnenia a najmenej päť rokov od
skončenia zmluvného plnenia
b) je povinný uschovávať v sídle alebo v mieste činnosti počas jej plnenia a najmenej
päť rokov od skončenia zmluvného plnenia
c) nie je povinný uschovávať, ak sa nejedná o detektívnu službu
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37.

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

38.

Správa o činnosti bezpečnostnej služby
a) sa podáva na štatistickom formulári, ktorý je v prílohe vykonávacieho predpisu
zákona o súkromnej bezpečnosti
b) obsahuje označenie prevádzkovateľa bezpečnostnej služby, štatistické údaje, opisnú
časť, dátum vypracovania správy, odtlačok pečiatky a podpis prevádzkovateľa alebo
štatutárneho orgánu prevádzkovateľa
c) má označenie prevádzkovateľa, opisnú časť, dátum vypracovania správy, odtlačok
pečiatky a podpis prevádzkovateľa alebo štatutárneho orgánu prevádzkovateľa

39.

Opisná časť správy o činnosti bezpečnostnej služby údaje o zmluvách o poskytovaní
bezpečnostnej služby
a) neobsahuje
b) obsahuje, s uvedením jej účastníkov, dňa uzatvorenia zmluvy, doby, na ktorú bola
uzatvorená, predmet zmluvy
c) obsahuje iba pri zmluve o poskytovaní detektívnej služby

40.

Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby je povinný označiť
a) sídlo prevádzkovateľa, miesto činnosti fyzickej osoby a prevádzku obchodným
menom na viditeľnom a verejne prístupnom mieste
b) sídlo prevádzkovateľa, miesto činnosti fyzickej osoby obchodným menom na
viditeľnom mieste
c) miesto činnosti fyzickej osoby a prevádzku obchodným menom na viditeľnom
a verejne prístupnom mieste

41.

Prevádzkovateľ zmluvu o poskytovaní detektívnej služby
a) nesmie uzatvoriť, ak pátranie smeruje proti osobe, ktorej už poskytuje strážnu službu
b) musí uzatvoriť, ak pátranie smeruje proti osobe, ktorej už poskytuje strážnu službu
c) môže uzatvoriť, ak pátranie smeruje proti osobe, ktorej už poskytuje strážnu službu

42.

Pri prevádzkovaní bezpečnostnej služby prevádzkovateľ a jeho zamestnanci sú povinní
zachovávať mlčanlivosť
a) o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním
bezpečnostnej služby, okrem prípadov, keď ich tejto povinnosti zbaví okresný súd
b) o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním
bezpečnostnej služby, okrem prípadov, keď ich tejto povinnosti zbaví osoba, ktorá je
účastníkom zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby alebo z iných, zákonom
o súkromnej bezpečnosti, ustanovených dôvodov
c) o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním
bezpečnostnej služby, okrem prípadov, keď ich tejto povinnosti zbaví krajský súd
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43.

Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby môže zamestnávať iba osobu, ktorá je
a) bezúhonná a zdravotne spôsobilá a spĺňa ďalšie podmienky, ak ich zákon
o súkromnej bezpečnosti vyžaduje
b) bezúhonná a spoľahlivá a spĺňa ďalšie podmienky, ak ich zákon o súkromnej
bezpečnosti vyžaduje
c) bezúhonná a občanom Slovenskej republiky a spĺňa ďalšie podmienky, ak ich zákon
o súkromnej bezpečnosti vyžaduje

44.

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

45.

Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby na posúdenie bezúhonnosti zamestnanca
a) je povinný vyžiadať každé dva roky od zamestnanca doklady a čestné vyhlásenia
preukazujúce bezúhonnosť
b) nie je nepovinný vyžiadať každé dva roky od zamestnanca doklady a čestné
vyhlásenia preukazujúce bezúhonnosť
c) je povinný vyžiadať každý rok od zamestnanca doklady a čestné vyhlásenia
preukazujúce bezúhonnosť

46.

Na posúdenie spoľahlivosti uchádzača o zamestnanie je
a) prevádzkovateľ povinný vyžiadať od uchádzača o zamestnanie čestné vyhlásenie
preukazujúce spoľahlivosť a uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť
prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby čestné vyhlásenie preukazujúce
spoľahlivosť
b) prevádzkovateľ povinný vyžiadať od uchádzača o zamestnanie doklady a čestné
vyhlásenia preukazujúce spoľahlivosť a uchádzač o zamestnanie nie je povinný
predložiť prevádzkovateľovi bezpečnostnej služby čestné vyhlásenie preukazujúce
spoľahlivosť
c) uchádzač o zamestnanie nie je povinný predložiť prevádzkovateľovi bezpečnostnej
služby čestné vyhlásenie preukazujúce spoľahlivosť

47.

Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby na posúdenie spoľahlivosti zamestnanca
a) je povinný vyžiadať každé dva roky od zamestnanca čestné vyhlásenia
preukazujúce spoľahlivosť
b) nie je nepovinný vyžiadať každé dva roky od zamestnanca čestné vyhlásenia
preukazujúce spoľahlivosť
c) je povinný vyžiadať každý rok od zamestnanca čestné vyhlásenie preukazujúce
spoľahlivosť
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48.

Písomnosti preukazujúce bezúhonnosť a spoľahlivosť svojich zamestnancov je
prevádzkovateľ bezpečnostnej služby povinný uschovávať
a) v hlavnej prevádzke alebo vo vedľajších prevádzkach, ak ich zriadil
b) na strážnom mieste alebo v mieste vykonávania monitorovania činnosti osoby
c) v sídle právnickej osoby alebo v mieste činnosti fyzickej osoby

49.

Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby písomnosti preukazujúce bezúhonnosť
a spoľahlivosť svojich zamestnancov
a) je povinný neuschovávať od vzniku pracovnoprávneho vzťahu, počas jeho trvania
alebo preradenia na inú prácu a aj po dobu najmenej piatich rokov od skončenia
pracovnoprávneho vzťahu
b) je povinný uschovávať od vzniku pracovnoprávneho vzťahu, počas jeho trvania
alebo preradenia na inú prácu a aj po dobu najmenej piatich rokov od skončenia
pracovnoprávneho vzťahu
c) nie je povinný uschovávať od vzniku pracovnoprávneho vzťahu, počas jeho trvania
alebo preradenia na inú prácu a aj po dobu najmenej piatich rokov od skončenia
pracovnoprávneho vzťahu

50.

Prípravu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania pri ochrane
objektov osobitnej dôležitosti
a) musí zabezpečiť prevádzkovateľ z praktického výcviku taktiky a techniky
vykonávania zásahov a teórie taktiky a technicky vykonávania zásahov v rozsahu
najmenej štyri hodiny v mesiaci
b) musí zabezpečiť Krajské riaditeľstvo z praktického výcviku taktiky a techniky
vykonávania zásahov a teórie taktiky a technicky vykonávania zásahov v rozsahu
najmenej štyri hodiny v mesiaci
c) musí zabezpečiť prevádzkovateľ z praktického výcviku taktiky a techniky
vykonávania zásahov v rozsahu najmenej štyri hodiny v mesiaci

51.

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 správa objektu osobitnej dôležitosti
c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

52.

Vykonávanie ochrany objektu osobitnej dôležitosti, prevádzkovateľ bezpečnostnej
služby
a) nemusí oznamovať nikomu
b) je povinný oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od jej
začatia
c) je povinný oznámiť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky do 15 dní od jej
začatia

53.

Bezúhonnosť a spoľahlivosť osoby, ktorá má byť poverená pátraním v objekte osobitnej
dôležitosti preveruje
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
b) prevádzkovateľ bezpečnostnej služby a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
c) nikto, lebo v objektoch osobitnej dôležitosti sa nevykonáva pátranie
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54.

Štátny dozor v objektoch osobitnej dôležitosti
a) vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky najmenej raz za tri roky
b) vykonáva krajské riaditeľstvo Policajného zboru najmenej raz za tri roky
c) vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky najmenej raz za dva roky

55.

Ochranu objektov osobitnej dôležitosti nemôže vykonávať prevádzkovateľ, ktorý
a) v posledných troch rokoch opakovane porušil povinnosti ustanovené zákonom
o súkromnej bezpečnosti alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
b) v posledných dvoch rokoch opakovane porušil povinnosti ustanovené zákonom
o súkromnej bezpečnosti alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
c) v posledných dvoch rokoch bol opakovane postihnutý za porušenie povinnosti
ustanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti alebo inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi

56.

Plniť povinnosti ustanovené zákonom o súkromnej bezpečnosti alebo inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi pre prevádzkovateľa strážnej služby je
a) povinnosťou
b) oprávnením
c) alternatívou

57.

Prevádzkovateľ strážnej služby, okrem iných povinností, je
a) povinný aj nedbať na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných
systémoch, dobrú povesť právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva
b) povinný dbať aj na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných
systémoch, dobrú povesť právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva
c) povinný aj dbať na ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov v informačných
systémoch, pochybnú povesť právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva

58.

Prevádzkovateľ strážnej služby nie je povinný viesť
a) evidenciu zmlúv
b) samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom fyzickej ochrany
c) evidenciu vecných bezpečnostných prostriedkov

59.

Evidenciu zásahov je povinný prevádzkovateľ strážnej služby viesť o každom zásahu, pri
ktorom
a) bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok, došlo k usmrteniu
alebo zraneniu osobnej slobody osoby, bola obmedzená osobná sloboda osoby, bolo
vyžadované preukázanie totožnosti osoby alebo bola osoba na nevyhnutný čas
predvedená na strážne stanovisko, lebo nemohla alebo odmietla hodnoverne
preukázať svoju totožnosť podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
b) bola použitá strelná zbraň ale nie vecný bezpečnostný prostriedok, došlo
k usmrteniu alebo zraneniu osobnej slobody osoby, bola obmedzená osobná sloboda
osoby, bolo vyžadované preukázanie totožnosti osoby
c) bola použitá strelná zbraň alebo iný technický prostriedok, došlo k usmrteniu alebo
zraneniu osobnej slobody osoby, bola obmedzená osobná sloboda osoby
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60.

Vykonanie zásahu pri výkone fyzickej ochrany, pri ktorom bol použitý vecný
bezpečnostný prostriedok, prevádzkovateľ strážnej služby ohlásiť najbližšiemu útvaru
Policajného zboru
a) je povinný vždy
b) je povinný vtedy, keď došlo k usmrteniu osoby
c) nie je povinný

61.

Na preukázanie, že sa prevádzkovateľ strážnej služby presvedčil, či ten, s kým hodlá
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní strážnej služby, je oprávnený užívať majetok, ktorý má
byť predmetom ochrany
a) nie je prevádzkovateľ strážnej služby oprávnený požadovať od osoby, ktorej má
poskytovať strážnu službu, príslušné doklady a tieto uschovávať v sídle alebo
v mieste činnosti
b) je prevádzkovateľ strážnej služby oprávnený požadovať od osoby, ktorej má
poskytovať strážnu službu, príslušné doklady a tieto uschovávať v sídle alebo
v mieste činnosti
c) je prevádzkovateľ strážnej služby oprávnený požadovať od osoby, ktorej má
poskytovať strážnu službu, príslušné doklady, ale tieto nie je oprávnený uschovávať

62.

Prevádzkovateľ strážnej služby, ktorý prevádzkuje zariadenie poplachového systému,
alebo časť takéhoto systému
a) je povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu najmenej dvomi odborne
spôsobilými
osobami
poverenými
výkonom fyzickej ochrany alebo
prostredníctvom kamerového systému
b) je povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu dostatočným počtom odborne
spôsobilých osôb poverených výkonom fyzickej ochrany
c) je povinný zabezpečiť okamžité preverenie signálu najmenej jednou odborne
spôsobilou osobou poverenou výkonom fyzickej ochrany

63.

Motorové vozidlo používané na preverenie signálu zariadenia poplachového systému
a) musí byť označené čitateľným nápisom „ZÁSAHOVÉ VOZIDLO“ umiestneným na
obidvoch bočných stranách vozidla a na zadnej časti vozidla
b) musí byť označené čitateľným nápisom „ZÁSAHOVÉ VOZIDLO“ umiestneným na
obidvoch bočných stranách vozidla a na zadnej aj prednej časti vozidla
c) musí byť označené čitateľným nápisom „ZÁSAHOVÉ VOZIDLO“ umiestneným na
obidvoch bočných stranách vozidla a na prednej časti vozidla

64.

Strážnu službu poskytovať spôsobom, ktorý by mohol vzbudzovať dôvodnú obavu, že
bude zneužitá na potláčanie práv a slobôd
a) je zakázané, ak s tým nesúhlasí dotknutá osoba
b) je zakázané vždy
c) nie je zakázané

65.

Pre prevádzkovateľa detektívnej služby plniť povinnosti uložené rozhodnutiami
a opatreniami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo krajského riaditeľstva
Policajného zboru je
a) oprávnenie
b) povinnosť
c) dobrovoľné
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66.

Dbať na ochranu osobnosti, osobných údajov v informačných systémoch, dobrú povesť
právnických osôb a ochranu obchodného tajomstva, je prevádzkovateľ detektívnej služby
a) nie je povinný
b) povinný vždy
c) je povinný pri výkone pátrania na objektoch osobitnej dôležitosti

67.

Samostatnú evidenciu osôb poverených výkonom pátrania prevádzkovateľ detektívnej
služby
a) je povinný viesť vždy
b) je povinný viesť vtedy, ak vykonáva monitorovanie činnosti osoby v uzavretom
priestore alebo na uzavretom mieste
c) nie je povinný viesť

68.

Prevádzkovateľ detektívnej služby je povinný viesť evidenciu
a) evidencie technických prostriedkov
b) inšpekčnú knihu dozoru
c) evidenciu pátrania

69.

V evidencii zásahov prevádzkovateľ detektívnej služby uvedie zásah
a) pri ktorom bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok alebo
pri ktorom došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby alebo k obmedzeniu osobnej
slobody osoby alebo pri ktorom bolo vyžadované preukázanie totožnosti osoby
b) pri ktorom bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok alebo
pri ktorom došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby alebo k obmedzeniu osobnej
slobody osoby
c) pri ktorom bola použitá strelná zbraň alebo technický prostriedok alebo pri ktorom
došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby alebo k obmedzeniu osobnej slobody osoby

70.

Prevádzkovateľ detektívnej služby miestne príslušnému útvaru Policajného zboru
a) je povinný neodkladne oznámiť vykonanie každého zásahu pri výkone pátrania, pri
ktorom bola použitá strelná zbraň, alebo vecný bezpečnostný prostriedok, alebo pri
ktorom došlo k usmrteniu alebo zraneniu osoby alebo k obmedzeniu osobnej
slobody osoby
b) nie je povinný oznámiť žiaden zásah, ak nebolo pri ňom usmrtenie alebo zranenie
osoby proti ktorej bol zásah vedený
c) je povinný neodkladne oznámiť iba ten zásah, pri ktorom došlo k usmrteniu alebo
zraneniu osoby proti ktorej bol zásah vedený

71.

Prevádzkovateľ detektívnej služby evidencie ustanovené zákonom o súkromnej
bezpečnosti a inšpekčnú knihu dozoru
a) vedie počas celej doby prevádzkovania detektívnej služby a uschováva ju v sídle
alebo v mieste činnosti prevádzkovateľa päť nasledujúcich rokov po vykonaní
posledného zápisu
b) vedie päť rokov počas prevádzkovania detektívnej služby
c) vedie v sídle alebo v mieste činnosti prevádzkovateľa päť rokov po ukončení
prevádzkovania detektívnej služby
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72.

Pri prevádzkovaní detektívnej služby sa nesmie okrem iného pátrať
a) po politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení, iba ak ide
o skutočnosti, ktoré by mohli viesť k rozvodu manželstva
b) po politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení
c) po politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení, iba ak ide
o skutočnosti, ktoré by mohli viesť k rozvodu manželstva a zmluvu uzavrel jeden z
manželov

73.

Ak ide o sexuálne styky a sklony, ktoré sú protiprávne, pri prevádzkovaní detektívnej
služby sa môže pátrať aj
a) po politickom odborárskom alebo náboženskom presvedčení
b) po zdravotnom stave osoby, jej sexuálnych stykoch a sklonoch
c) po príslušnosti k určitej rase, etnickej skupine alebo národnosti

74.

Písomnú záverečnú správu o poskytovaní detektívnej služby je prevádzkovateľ
detektívnej služby povinný spracovať pri
a) poskytovaní detektívnej služby monitorovaním činnosti osoby v uzavretom priestore
alebo na uzavretom mieste
b) každej zmluve o poskytovaní detektívnej služby
c) každej zmluve o poskytovaní detektívnej služby, okrem zmluvy o poskytovaní
detektívnej služby monitorovaním činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na
uzavretom mieste

75.

Údaj o nákladoch a výške odplaty za poskytovanie detektívnej služby
a) je vždy súčasťou záverečnej správy o poskytovaní detektívnej služby
b) nie je povinný údaj záverečnej správy o poskytovaní detektívnej služby
c) nie je nikdy u súčasťou záverečnej správy o poskytovaní detektívnej služby

76.

Prevádzkovateľ detektívnej služby môže informácie získané v súvislosti s poskytovaním
detektívnej služby oznámiť iba
a) osobe, ktorá uzatvorila zmluvu o poskytovaní detektívnej služby alebo osobe ňou
písomne splnomocnenej, ak zákon o súkromnej bezpečnosti neustanovuje inak
b) osobe, po ktorej bolo vykonávané pátrania, ak zákon o súkromnej bezpečnosti
neustanovuje inak
c) orgánom činným v trestnom konaní, policajným orgánom a prokurátorovi

77.

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

78.

O poskytovaní odbornej prípravy a poradenstva prevádzkovateľ odbornej prípravy
a poradenstva
a) je povinný spracovať informáciu
b) je povinný spracovať správu
c) môže spracovať správu alebo informáciu
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79.

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

80.

Osoba, ktorá má udelenú licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby pre iné osoby
a) nemôže prevádzkovať vlastnú ochranu
b) môže prevádzkovať vlastnú ochranu v rozsahu udelenej licencie
c) môže prevádzkovať vlastnú ochranu, ak má udelenú licenciu na vlastnú ochranu

81.

Ak člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorý je prevádzkovateľom vlastnej
ochrany, prestane byť osobou spoľahlivou podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
krajské riaditeľstvo Policajného zboru
a) pozastaví oprávnenie prevádzkovať vlastnú ochranu
b) odníme licenciu na prevádzkovanie vlastnej ochrany
c) nepozastaví oprávnenie prevádzkovať vlastnú ochranu ani neodníme licenciu na
prevádzkovanie vlastnej ochrany

82.

Vtedy, ak si prevádzkovateľ ani do 30 dní po doručení opakovanej výzvy licenciu na
prevádzkovanie vlastnej ochrany neprevezme
a) krajské riaditeľstvo Policajného zboru rozhodne o pozastavení prevádzkovania
vlastnej ochrany
b) krajské riaditeľstvo Policajného zboru rozhodne o odňatí licencie
c) zanikne oprávnenie prevádzkovať vlastnú ochranu

83.

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

84.

V žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany právnická osoba
neuvedie
a) zoznam chránených objektov alebo chránených osôb a ich adresy
b) priezvisko, meno, titul, dátum a miesto narodenia, miesto pobytu a rodné číslo
štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu právnickej osoby
c) prehľad vecných bezpečnostných prostriedkov používaných pri výkone vlastnej
ochrany
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85.

Fyzická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany,
k žiadosti o udelenie licencie pripojí
a) prehľad svojich podnikateľských činnosti
b) doklad o zaplatení správneho poplatku
c) preukaz odbornej spôsobilosti typu P

86.

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada o udelenie licencie na prevádzkovanie
vlastnej ochrany, k žiadosti o udelenie licencie pripojí opis a farebné vyobrazenie
rovnošaty, nášiviek, znaku alebo iného vonkajšie označenia
a) iba vtedy, ak sa majú používať pri poskytovaní vlastnej ochrany
b) vždy
c) nikdy

87.

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

88.

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky je akreditovaná osoba povinná
a) doručiť najneskôr sedem dní pred začatím odbornej prípravy zoznam osôb, ktoré sú
prihlásené na odbornú prípravu s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia
a adresy pobytu
b) doručiť najneskôr do začatia odbornej prípravy zoznam osôb, ktoré sú prihlásené na
odbornú prípravu s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy
pobytu
c) najneskôr päť dní pred skúškou odbornej spôsobilosti doručiť zoznam osôb, ktoré sú
prihlásené na odbornú prípravu s uvedením ich mena, priezviska, dátumu narodenia
a adresy pobytu

89.

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

90.

Akreditovaná osoba pri začatí odbornej prípravy osobe prihlásenej na odbornú prípravu
a) vydá záznamník
b) vydá potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy
c) potvrdí účasť na vykonávaní odbornej prípravy

91.

O priebehu odbornej prípravy akreditovaná osoba
a) nie je povinná viesť evidenciu osôb, iba evidenciu záznamníkov
b) je povinná viesť evidenciu osôb a evidenciu záznamníkov
c) je povinná viesť triednu knihu
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92.

Proti pokynom kontrolóra uloženým na mieste na odstránenie zistených nedostatkov pri
výkone štátneho dozoru, prevádzkovateľ bezpečnostnej služby
a) môže podať aj neodôvodnené námietky
b) nesmie podať žiadne námietky
c) môže podať do dvoch dní písomné námietky, ktoré musia byť odôvodnené

93.

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

94.

Pri výkone štátneho dozoru podľa zákona o súkromnej bezpečnosti, popri 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

95.

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) spracuje protokol o výsledku štátneho dozoru, ak neboli zistené nedostatky, spracuje
záznam o výsledku štátneho dozoru

96.

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) je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní
c) nie je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, ak to neustanovuje
Trestný zákon

97.

Kontrolovaný subjekt podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
a) je oprávnený byť prítomný pri výkone štátneho dozoru a kontroly, oboznamovať sa
s výsledkami štátneho dozoru alebo kontroly a vyjadrovať sa k nim
b) nie je oprávnený byť prítomný pri výkone štátneho dozoru a kontroly, oboznamovať
sa s výsledkami štátneho dozoru alebo kontroly ani sa vyjadrovať k nim
c) je povinný byť prítomný pri výkone štátneho dozoru a kontroly, oboznamovať sa
s výsledkami štátneho dozoru alebo kontroly a vyjadrovať sa k nim
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98.

Záznam o kontrole spracovaný o výsledku štátneho dozoru alebo kontroly podľa zákona
o súkromnej bezpečnosti
a) musí obsahovať aj vlastnoručný podpis zástupcu kontrolovaného subjektu alebo jeho
zamestnanca, ktorý bol so záznamom o kontrole oboznámený
b) nemusí obsahovať aj vlastnoručný podpis zástupcu kontrolovaného subjektu alebo
jeho zamestnanca, ktorý bol so záznamom o kontrole oboznámený
c) musí obsahovať aj vlastnoručný podpis zástupcu kontrolovaného subjektu alebo jeho
zamestnanca, ktorý bol so záznamom o kontrole oboznámený iba vtedy, ak bol pri
výkone štátneho dozoru alebo kontroly prítomný

99.

Kontrolovaný subjekt je povinný v určenej lehote zaslať písomné vyjadrenie
k výsledkom štátneho dozoru alebo kontroly. Ak takéto vyjadrenia nezašle orgánu
dozoru alebo kontroly
a) má sa za to, že so zisteniami štátneho dozoru alebo kontroly, ktoré sú uvedené
v zázname o kontrole, súhlasí
b) má sa za to, že so zisteniami štátneho dozoru alebo kontroly, ktoré sú uvedené
v zázname o kontrole, nesúhlasí
c) má sa za to, že nedostatky, ktoré sú uvedené v zázname o kontrole, odstránil

100. 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

Testové otázky typu S, P a CIT
Ústava Slovenskej republiky a právna úprava základných ľudských práv a slobôd
1.

Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý
a) sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo
b) vychádza z náboženskej ideológie
c) vychádza z vedúcej úlohy marxistickej ľavice

2.

V SR štátna moc vychádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich
a) volených zástupcov alebo priamo
b) nevolených zástupcov
c) nepriamych zástupcov

3.

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
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4.

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

5.

Každý má právo na život. Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Nikto
nesmie byť
a) pozbavený života
b) pozbavený smrti
c) pozbavený rodičov

6.

Štátnymi symbolmi sú
a) štátna polícia, štátna pečať, štátna hymna
b) štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať, štátna hymna
c) štátny znak, štátna hymna, štátna polícia

7.

Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len
v prípadoch ustanovených
a) zákonom
b) zákonným opatrením
c) zákonitým zákonom

8.

Obydlie je nedotknuteľné, nie je dovolené doň vstúpiť
a) bez súhlasu obidvoch manželov, ak sa jedná o manželov
b) bez súhlasu majiteľa
c) bez súhlasu toho, kto v ňom býva

9.

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

10.

Na slobodný vstup na územie SR má právo
a) nikto
b) každý občan
c) len poslanec

11.

Podľa Ústavy SR spôsobilosť na práva má
a) každý
b) nikto
c) len poslanec

12.

Podľa Ústavy SR právo vlastniť majetok má
a) nikto
b) každý
c) len poslanec
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13.

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

14.

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 a viery a vtom aj právo byť bez náboženského vyznania

15.

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

16.

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

17.

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

18.

Petičné právo sa zaručuje. Petíciou
a) možno vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd
b) nemožno vyzývať na porušovania základných práv a slobôd
c) možno i nemožno vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd

19.

Ústava SR zaručuje volebné právo
a) všeobecné, rovné a priame, ktoré sa vykonáva tajným hlasovaním
b) komunikatívne, rovné a priame, ktoré sa nevykonáva tajným hlasovaním
c) všeobecné, rovné a priame, ktoré sa vykonáva verejným hlasovaním

20.

Každý má právo na slobodnú voľbu povolania, prípravu naň, ako aj právo podnikať,
a) zákon musí obmedziť podmienky výkonu určitých povolaní
b) podmienky o obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností nemôže
obmedziť ani zákon
c) podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností môže
obmedziť zákon

21.

Podľa Ústavy SR sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach. Základné práva
a slobody sú
a) neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné
b) nescudziteľné, premlčateľné, zrušiteľné a nezlučiteľné
c) nepremlčateľné, nezrušiteľné, odňateľné a scudziteľné
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22.

Medze základných práv a slobôd možno upraviť
a) Ústavou SR a vyhláškou
b) za podmienok ustanovených vyhláškou
c) za podmienok ustanovených Ústavou SR len zákonom

23.

Politické strany a politické hnutia sú
a) súčasťou štátnej moci
b) oddelené od štátu
c) súčasťou štátnej správy

24.

Odborové organizácie vznikajú
a) nezávisle od štátu
b) ako súčasť štátnej moci
c) ako súčasť štátnej správy

25.

Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje náležitosti
a) ako súčasť štátnej správy
b) ako súčasť štátnej moci
c) samy

Testové otázky typu S, P a CIT
Ochrana osobných údajov
1. Ochranu osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní upravuje
a) zákon o ochrane osobných údajov
b) zákon o súkromnej bezpečnosti
c) Ústava Slovenskej republiky
2.

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 povolené za účelom vykonávania fyzickej ochrany alebo pátrania podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti
c) je zakázané

3.

Spracúvanie osobných údajov
a) nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a
medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná
b) nesmie byť v rozpore len s Ústavou Slovenskej republiky a zákonom ochrane
osobných údajov
c) nesmie byť rozpore len s Ústavou Slovenskej republiky
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4.

Získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním,
skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií možno
len vtedy
a) ak s tým dotknutá osoba ústne súhlasí alebo ak to osobitný zákon výslovne umožňuje
bez súhlasu dotknutej osoby
b) ak s tým dotknutá osoba písomne súhlasí alebo ak to osobitný zákon výslovne
umožňuje bez súhlasu dotknutej osoby
c) ak s tým dotknutá osoba ústne súhlasí alebo ak to osobitný zákon povoľuje

5.

Priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu alebo
audiozáznamu len
a) na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia
bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak priestor je zreteľne označený ako monitorovaný,
označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon
b) na účely odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak
priestor je zreteľne označený ako monitorovaný, pričom na účely verejného poriadku a
bezpečnosti nie je možné monitorovať priestor
c) na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia
bezpečnosti štátu bez ohľadu na to, či je priestor označený ako monitorovaný

6.

Likvidáciu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov zabezpečuje
a) prevádzkovateľ osobných údajov po splnení účelu spracúvania
b) dotknutá osoba po splnení účelu spracúvania
c) ktokoľvek

7.

Za bezpečnosť osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov zodpovedá
a) len prevádzkovateľ, ktorý spracováva osobné údaje
b) len sprostredkovateľ osobných údajov
c) prevádzkovateľ aj sprostredkovateľ osobných údajov

8.

Spracúvanie osobných údajov o psychickej identite fyzickej osoby alebo o jej psychickej
pracovnej spôsobilosti môže vykonávať
a) psychológ
b) prevádzkovateľ bezpečnostnej služby
c) ktokoľvek

9.

Orgánom štátnej správy ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov je
a) Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru
b) Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
c) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

10. Účelom spracúvania osobných údajov je
a) vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov,
ktorý sa viaže na určitú činnosť
b) vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov,
ktorý sa neviaže na určitú činnosť
c) vopred nevymedzený zámer spracovania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú
činnosť
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11. 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
12. 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 nesmie 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 môže 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
13. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ osobných údajov mlčanlivosť o osobných údajoch,
ktoré spracúvajú
a) sú povinní zachovávať len počas spracúvania
b) sú povinní zachovávať aj po ukončení spracúvania
c) nie sú povinní zachovávať
14.

Osobný údaj fyzickej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov, na základe
ktorého je osoba jednoznačne a nezameniteľne určiteľná sa nazýva
a) biometrický údaj
b) barometrický údaj
c) kriminalistický údaj

15. Stav ochrany osobných údajov, registráciu informačných systémov a vedenie evidencie o
informačných systémoch sleduje
a) Národný bezpečnostný úrad
b) Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru
c) Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Testové otázky typu S, P a CIT
Priestupkové právo
1.

Na zodpovednosť za priestupok
a) stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné
úmyselné zavinenie
b) stačí zavinenie úmyselné, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné zavinenie
z nedbanlivosti
c) sa zavinenie nevyžaduje
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2.

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

3.

Priestupkom nie je ani konanie, ktorým niekto odvracia
a) nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak takým konaním
bol spôsobený zrejme závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto
nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak
b) nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak takým konaním
nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto
nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak
c) nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak takým konaním
nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto
nebezpečenstvo bolo možné v danej situácii odstrániť inak

4.

Za porušenie povinnosti uloženej prevádzkovateľovi súkromnej bezpečnostnej služby,
ktorý je právnickou osobou, podľa zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov
a) nezodpovedá nikto
b) zodpovedá ten, kto za právnickú osobu konal alebo mal konať alebo ten, kto dal na
konanie príkaz
c) zodpovedá právnická osoba

5.

Za porušenie povinnosti uloženej prevádzkovateľovi súkromnej bezpečnostnej služby,
ktorý je fyzickou osobou, podľa zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov
a) zodpovedá fyzická osoba
b) zodpovedá ten, kto za fyzickú osobu konal alebo mal konať alebo ten, kto dal na
konanie príkaz
c) nezodpovedá nikto

6.

Podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike
a) nemožno posudzovať žiadne priestupky spáchané v cudzine
b) možno posudzovať aj niektoré priestupky spáchané v cudzine
c) možno posudzovať všetky priestupky spáchané v cudzine

7.

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

8.

Medzi ochranné opatrenia podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej
republike nepatrí
a) obmedzujúce opatrenie
b) ochranný dohľad
c) zhabanie veci
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9.

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

10.

Podať nevyhnutné vysvetlenie na preverenie oznámenia o priestupku orgánu
oprávnenému objasňovať priestupky je povinný
a) nikto
b) iba ten, kto prevádzkuje súkromnú bezpečnostnú službu alebo technickú službu
c) každý

11.

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

12.

V rozkaznom konaní možno uložiť pokutu, ak zákon o priestupkoch alebo iný zákon
neustanovuje inak
a) do 250 eur
b) do 300 eur
c) 250 eur

13

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

14.

Konanie, ktoré má znaky priestupku a dopustil sa ho príslušník Vojenskej polície
a) sa prejedná podľa osobitných predpisov
b) sa prejedná podľa všeobecných predpisov o prejednávaní priestupkov
c) sa neprejedná

15.

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

16.

V konaní o priestupku nemožno uložiť
a) prepadnutie veci
b) odňatie veci
c) zhabanie veci
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17.

Priestupku podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike
a) sa môže dopustiť iba právnická osoba
b) sa môže dopustiť iba fyzická osoba
c) sa môže dopustiť fyzická osoba aj právnická osoba

18.

Podľa zákona o priestupkoch platného v Slovenskej republike o priestupku v prvom
stupni koná správny orgán
a) v písomnom pojednávaní
b) v ústnom pojednávaní
c) ústnom alebo písomnom pojednávanie

19.

Obvinený z priestupku proti rozkazu o uložení pokuty môže podať
a) odpor po 15 dňoch odo dňa doručenia rozkazu
b) odpor do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu
c) odpor do 7 dní odo dňa doručenia rozkazu

20.

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 zadržať

21.

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

22.

Priestupok proti majetku možno spáchať
a) úmyselným zavinením
b) zavinením z nedbanlivosti
c) zavinením čo aj z nedbanlivosti

23.

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

24.

Na prejednávanie priestupkov na úseku súkromnej bezpečnosti
a) sa vzťahuje zákon o súkromnej bezpečnosti, ak zákon o priestupkoch neustanovuje
inak
b) sa vzťahuje zákon o priestupkoch, ak zákon o súkromnej bezpečnosti neustanovuje
inak
c) sa vzťahuje zákon o priestupkoch, ak správny poriadok neustanovuje inak

25.

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
41

Testové otázky typu S, P a CIT
Trestné právo
1.

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

2.

Druhy trestných činov sú
a) prečin a priestupok
b) priestupok a zločin
c) prečin a zločin

3.

Trestne zodpovedná je
a) právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 15 rokov, príčetná
b) fyzická osoba, staršia ako 14 rokov (okrem trestného činu sexuálneho
zneužívania), príčetná
c) každá osoba

4.

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

5.

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

6.

V krajnej núdzi môže konať
a) iba plnoletá osoba
b) iba policajt
c) ktokoľvek

7.

Osoba môže konať v nutnej obrane, ak
a) útok priamo hrozí alebo trvá
b) útok priamo hrozí alebo trvá, alebo sa dal útočník na útek
c) iného pristihne pri trestnom čine

8.

Nutná obrana nesmie byť voči útoku
a) celkom zjavne neprimeraná
b) primeraná
c) rovnako intenzívna
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9.

Trestného činu krádeže sa dopustí ten, kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní
a spôsobí tak škodu vyššiu ako
a) 150 eur
b) 266 eur
c) minimálna mzda

10.

Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní, a čin spácha vlámaním
a) dopustí sa priestupku
b) dopustí sa trestného činu, len ak je škoda vyššia ako 266 eur
c) dopustí sa trestného činu, aj keď je škoda menšia ako 266 eur

11.

Neoprávneného obmedzovania osobnej slobody sa dopustí ten,
a) kto obmedzí osobnú slobodu osobe pristihnutej pri trestnom čine
b) kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu
c) kto neoprávnene vnikne do obydlia iného

12.

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

13.

Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, ktorej bol uložený v konaní
o priestupku zákaz činnosti, a aj napriek zákazu túto činnosť vykonáva
a) dopustí sa tým ďalšieho priestupku
b) dopustí sa tým trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia
c) dopustí sa tým len porušenia interných predpisov zamestnávateľa

14.

Trestného činu ublíženia na zdraví sa môže osoba dopustiť
a) úmyselne alebo z nedbanlivosti
b) iba úmyselne
c) iba z nedbanlivosti

15.

Trestnú zodpovednosť za spáchanie trestného činu na území Slovenskej republiky má
a) ktokoľvek
b) iba občan Slovenskej republiky
c) iba cudzinec s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

16.

Policajt môže vstupovať do obydlia, iných priestorov a na pozemok
a) ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života alebo zdravia
osôb, ochranu štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu majetku alebo ochranu
práv a slobôd iných
b) len s predchádzajúcim súhlasom prokurátora
c) len s predchádzajúcim súhlasom sudcu

17.

Osobnú prehliadku podľa Trestného poriadku môže vykonať
a) osoba poverená výkonom fyzickej ochrany
b) každý, kto pristihne osobu pri páchaní trestného činu
c) orgán, ktorý ju nariadil, alebo na jeho príkaz policajt
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18.

Povinnosť vydať vec dôležitú pre trestné konanie má
a) iba jej vlastník
b) každý
c) iba osoba poverená výkonom fyzickej ochrany

19.

Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za
a) vinného
b) nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu
c) nevinného, kým sa sám neprizná

20.

Obmedziť osobnú slobodu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pristihnutého
pri páchaní trestného činu
a) môže každý
b) môže iba príslušník PZ
c) nie je možné

21.

Ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov
(spolupáchatelia)
a) zodpovedá každý z nich ako keby trestný čin spáchal sám
b) nezodpovedá za trestný čin nikto
c) zodpovedá len ten, kto sa na spáchaní trestného činu podieľal vo väčšej miere

22.

Ktokoľvek môže obmedziť osobnú slobodu osobe
a) pristihnutej pri priestupku alebo trestnom čine
b) pristihnutej pri priestupku
c) pristihnutej pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom

23.

Osobu podozrivú zo spáchania trestného činu môže zadržať
a) policajt
b) osoba poverená výkonom fyzickej ochrany
c) každý

24.

Osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po
ňom, môže obmedziť
a) iba policajt
b) každý
c) iba osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo policajt

25.

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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26.

O vine obžalovaného a treste za spáchaný trestný čin rozhodujú
a) správne orgány
b) vyšetrovatelia
c) súdy

27.

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

28.

Svedkom v trestnom konaní môže byť
a) každý, kto dovŕšil 18 rokov
b) každý
c) len policajt

29.

O zahladení odsúdenia rozhoduje
a) súd na žiadosť odsúdeného
b) prokurátor
c) policajt

30.

Dôkazy pre účely trestného konania môžu obstarávať
a) len orgány činné v trestnom konaní
b) len advokát
c) aj strany v trestnom konaní prostredníctvom detektívnej služby

Testové otázky typu S, P a CIT
Policajný zbor
1.

Policajný zbor
a) je ozbrojený bezpečnostný zbor
b) je ozbrojená sila Slovenskej republiky
c) je orgán štátnej moci

2.

Policajný zbor pri plnení svojich úloh
a) spolupracuje s prevádzkovateľmi súkromných bezpečnostných služieb, ak sú
právnickými osobami
b) spolupracuje s prevádzkovateľmi súkromných bezpečnostných služieb bez ohľadu
nato, či sú právnickými osobami alebo fyzickými osobami
c) spolupracuje s prevádzkovateľmi súkromných bezpečnostných služieb, ak sú
fyzickými osobami

3.

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
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4.

Policajný zbor je podriadený
a) ministrovi vnútra Slovenskej republiky
b) prezidentovi Policajného zboru
c) vláde Slovenskej republiky

5.

Pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv a slobôd osoby je policajt
povinný túto osobu hneď, ako je to možné, poučiť o jej právach,
a) ak je táto osoba pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu alebo iného
protiprávneho činu
b) bez ohľadu na to, či táto osoba je poškodenou osobou, alebo či je, alebo nie je
páchateľom priestupku alebo trestného činu, alebo iného protiprávneho činu
c) ak je táto osoba poškodenou osobou v konaní o priestupku alebo v konaní o trestnom
čine, alebo v konaní o inom protiprávnom čine

6.

Policajt v službe je povinný vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo
priestupok alebo je podozrenie z ich páchania. V čase mimo služby služobný zákrok
a) nie je povinný vykonať zákrok
b) je povinný vykonať tak, ako v službe
c) je povinný vykonať, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je
bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok a nebránia tomu zákonné
dôvody

7.

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

8.

Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany pri vstupe príslušníka Policajného zboru
v služobnej rovnošate s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj
s menovkou policajta do objektu, v ktorom je oprávnená vykonávať kontrolu,
a) nie je oprávnená vyžadovať preukázanie príslušnosti k Policajnému zboru
služobným preukazom príslušníka Policajného zboru
b) je oprávnená vyžadovať preukázanie príslušnosti k Policajnému zboru služobným
preukazom príslušníka Policajného zboru
c) je oprávnená vyžadovať preukázanie príslušnosti k Policajnému zboru služobným
preukazom príslušníka Policajného zboru, ak tam príslušník Policajného zboru
vstupuje za služobným účelom

9.

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
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10.

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

11.

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

12.

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

13.

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

Testové otázky typu S, P a CIT
Obecná polícia
1.

Obecná polícia je
a) poriadkový útvar obce
b) ozbrojený zbor
c) orgán verejnej samosprávy

2.

Obecnú políciu zriaďuje
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zákonom
b) obec všeobecne záväzným nariadením
c) starosta obce uznesením
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3.

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

4.

Objasňovanie priestupkov obecná polícia
a) vykonáva, ak tak ustanovuje osobitný predpis, ktorým je zákon o priestupkoch
b) vykonáva v takom rozsahu, ako Policajný zbor
c) vykonáva, ale iba priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

5.

Príslušník obecnej polície
a) ma vždy postavenie verejného činiteľa
b) má postavenie verejného činiteľa pri plnení úloh
c) nemá nikdy postavenie verejného činiteľa

6.

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

7.

Príslušník obecnej polície môže osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany uložiť v
blokovom konaní pokutu za spáchanie priestupku na úseku verejného poriadku
a) za podmienok ustanovených zákonom o priestupkoch
b) nemôže
c) za podmienok ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti

8.

Prevádzkovateľa súkromnej bezpečnostnej služby alebo zamestnanca súkromnej
bezpečnostnej služby príslušník obecnej polície
a) zadržať nemôže nikdy
b) zadržať môže, ale iba vtedy, ak bol pristihnutý pri páchaní alebo bezprostredne po
spáchaní trestného činu
c) zadržať môže vždy

9.

Vozidlá súkromných bezpečnostných služieb príslušníci obecnej polície zastavovať
a) nemôžu, ak sú vo vozidlách prepravované chránené osoby
b) nemôžu, ak je vo vozidlách prepravovaný majetok
c) môžu tak ako iné vozidlá

10.

Vyzvať osobu poverenú výkonom fyzickej ochrany, aby preukázala svoju totožnosť,
príslušník obecnej polície
a) môže, ak je táto osoba pristihnutá pri spáchaní priestupku, alebo je od nej
požadované vysvetlenie, alebo ide o hľadanú osobu
b) môže, ak je táto osoba pristihnutá pri spáchaní trestného činu
c) nemôže
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11.

Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok príslušník
obecnej polície
a) je oprávnený použiť, aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do
chránených objektov alebo na miesta, kde je vstup zakázaný
b) je oprávnený použiť, ak osoba kladie pasívny odpor
c) je oprávnený použiť, ak osoba kladie mimoriadny odpor

12.

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

Testové otázky typu S , P a CIT
Vojenská polícia
1.

Vojenská polícia je
a) policajná služba
b) ozbrojený bezpečnostný zbor
c) štátny orgán

2.

Pôsobnosť Vojenskej polície sa na osoby poverené výkonom fyzickej ochrany
a) nevzťahuje
b) vzťahuje tak, ako na iné osoby
c) Vzťahuje, iba ak vykonávajú fyzickú ochranu vo vojenských priestoroch alebo
vo vojenských objektoch

3.

Vojenská polícia premávku motorových vozidiel súkromných bezpečnostných služieb
na pozemných komunikáciách
a) nie je oprávnená riadiť
b) je oprávnená riadiť, ak o tom rozhodne príslušný dopravný inšpektorát
Policajného zboru
c) je oprávnená riadiť

4.

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

5.

Ak osoba poverená výkonom pátrania požiada vojenského policajta o poskytnutie
pomoci, vojenský policajt
a) nie je nikdy povinný pomoc poskytnúť
b) je povinný pomoc poskytnúť v rozsahu úloh Vojenskej polície
c) je oprávnený pomoc poskytnúť
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6.

Ak vojenský policajt oprávnene vyžaduje preukázanie totožnosti a vyzvaná osoba
odmietne preukázať svoju totožnosť, vojenský policajt
a) je oprávnený osobu predviesť na zistenie totožnosti na najbližší útvar Vojenskej
polície
b) je oprávnený osobu predviesť na zistenie totožnosti na najbližší útvar Policajného
zboru
c) nie je oprávnený osobu predviesť na zistenie totožnosti

7.

Zamestnanca súkromnej bezpečnostnej služby vojenský policajt
a) nie je oprávnený zaistiť
b) je oprávnený zaistiť, keď sú splnené zákonom o Vojenskej polícii ustanovené
dôvody
c) je oprávnený zaistiť, ak bol pristihnutý pri páchaní trestného činu alebo
bezprostredne po ňom

8.

Odobrať zbraň osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany vojenský policajt
a) nie je oprávnený
b) je oprávnený iba vo vojenskom priestore alebo v priestore, kde prebiehajú
vojenské akcie alebo vojenské operácie
c) je oprávnený tak ako iným osobám

9.

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

10.

Vojenská polícia pri plnení úloh ustanovených zákonom o Vojenskej polícii
a) nie je oprávnená požadovať podklady a informácie od prevádzkovateľov
a zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb
b) je oprávnená požadovať podklady a informácie od fyzických osôb aj právnických
osôb
c) je oprávnená vyžadovať podklady a informácie od zamestnancov, ktorí sú
právnickými osobami, nespolupracuje však s prevádzkovateľmi súkromných
bezpečnostných služieb, ktorí sú fyzickými osobami

11.

Prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby a zamestnanec súkromnej
bezpečnostnej služby na požiadanie Vojenskej polície
a) sú oprávnení poskytovať podklady a informácie iba vo vojenských priestoroch
alebo vo vojenských objektoch
b) nie sú oprávnení poskytovať žiadne podklady ani informácie
c) sú povinní poskytnúť požadované podklady a informácie poskytnúť, pokiaľ im
v tom nebránia dôvody ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi

12.

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
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13.

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
Testové otázky typu S, P a CIT
Poskytovanie prvej pomoci

1.

Pri masových podujatiach dobrovoľník Červeného kríža
a) musí byť určený na každých 1 000 účastníkov
b) nemusí byť určený
c) je vecou Červeného kríža, či a koľko dobrovoľníkov určí

2.

Pri poskytovaní prvej pomoci treba konať
a) pokojne, citlivo, rozvážne a omylne
b) pokojne, citlivo, rozvážne a rozhodne
c) pokojne, citlivo, rozvážne a nerozhodne

3.

Pri organizovaní masových podujatí musí
a) byť prítomný lekár - špecialista na poskytovanie neodkladnej prednemocničnej
starostlivosti pri účasti viac ako 2 000 ľudí
b) sa zabezpečiť pohotovostná lekárska služba prvej pomoci v najbližšom
zdravotníckom zariadení
c) sa zabezpečiť pohotovostná lekárska služba prvej pomoci v najbližšom verejnom
zdravotníckom zariadení

4.

Za zabezpečenie lekárskej prvej pomoci pri usporadúvaní masových podujatí
zodpovedá
a) prevádzkovateľ SBS, ktorý zabezpečuje ochranu poriadku
b) červený kríž alebo lekárska služba prvej pomoci
c) usporiadateľ podujatia

5.

Ak bol úraz spôsobený elektrickým prúdom, v prvom rade treba
a) postihnutému skontrolovať životné funkcie a poskytnúť mu umelé dýchanie
b) postihnutého odstrániť z dosahu zdroja elektrického prúdu
c) postihnutému ošetriť popáleniny od elektrického prúdu, a ak nedýcha, tak začať s
umelým dýchaním

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

7.

Keď sa poskytuje umelé dýchanie dospelej osobe treba
a) 30- krát stlačiť hrudník a 2-krát vdýchnuť vzduch
b) stlačiť hrudník 2-krát a 15-krát vdýchnuť vzduch
c) 2-krát vdýchnuť a 5-krát stlačiť hrudník
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8.

Dieťaťu pri poskytovaní umelého dýchania treba
a) stlačiť hrudník 5-krát a 2-krát vdýchnuť vzduch
b) 5- krát vdýchnuť vzduch a 30-krát stlačiť hrudník a potom pokračovať v pomere
30:2
c) 2-krát vdýchnuť a 5-krát stlačiť hrudník

9.

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

10.

Medzi zásady prvej pomoci nepatrí
a) nerozhodnosť a nepokoj
b) rozvaha, rozhodnosť a rýchlosť
c) správnosť a účelnosť

11.

Včas poskytnutá prvá pomoc má za cieľ
a) skrátiť čas odborného liečenia, podmieniť rýchlosť hojenia poranení a byť
rozhodujúcim činiteľom pri záchrane života
b) skrátiť čas odborného liečenia, skrátenie života, podmieniť rýchlosť hojenia
poranení
c) podmieniť rýchlosť hojenia rán, predĺžiť čas odborného liečenia

12.

Šaty prilepené na koži pri popáleninách
a) odlepíme z tela a ošetríme rany
b) odlepíme z tela, ale ošetrenie rany necháme na odborný lekársky zásah
c) látku obstriháme a nestrhávame

13

Prvú pomoc pri krvácaní z tráviaceho ústrojenstva poskytneme tak, že osobu
a) položíme do polosedu s nohami pokrčenými v kolenách, na nadbrušie prikladáme
studený obklad, zabezpečíme úplný pokoj, nepodávame žiadne tekutiny ani jedlo
b) položíme do polosedu s nohami pokrčenými v kolenách a podáme ľahké jedlo
c) položíme do poloľahu s nohami za ušami, zabezpečíme pokoj, nepodávame jedlo
ani nápoje

14.

Popáleniny ošetríme tak, že na ne dáme
a) čistú gázu
b) čistú pavučinu
c) elastický obväz

15.

Pri požití žieraviny
a) podávame studenú vodu po hltoch, pri bolesti v brušnej dutine prestaneme vodu
podávať
b) podáme mlieko
c) podáme kyslé mlieko a vyvoláme vracanie
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16.

Rany pri poskytovaní prvej pomoci
a) vyplachujeme čistou vodou
b) nevyplachujeme ničím
c) vyčistíme liehom

17.

Keď krváca väčšia tepna
a) prítok krvi zastavíme tlakom nad i pod poraneným miestom
b) prítok krvi zastavíme tlakom pod poraneným miestom
c) prítok krvi do poraneného miesta zastavíme tlakom nad poraneným miestom

18.

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

19.

Pri prehriatí organizmu a slnečnom úpale
a) postihnutého uložíme do chladnej miestnosti alebo aspoň do tieňa, uvoľníme mu
šaty na krku a hrudi a prikladáme studené obklady
b) postihnutého masírujeme teplými žinenkami
c) postihnutému dáme vypiť pivo, a to čo najchladnejšie

20.

Otras mozgu sa prejavuje
a) skalením a vysychaním rohovky
b) smrťou
c) okamžitou stratou vedomia

21.

Pri vlásočnicovom krvácaní krv
a) presakuje po kvapkách
b) strieka jemným prúdom a je tmavočervená
c) strieka jemným prúdom a je svetločervená

22.

Pulz sa zisťuje
a) na krku, kde je najväčšia tepna alebo na vnútornej strane zápästia z palcovej strany
b) na krku alebo na vonkajšej strane chodidla, kde je najväčšia citlivosť na tele
c) na krku alebo v podkolení, kde je najjemnejšia pokožka

23.

Prvú pomoc treba poskytovať dovtedy, kým
a) osoba nevyhlási, že je mŕtva
b) nie sme si istí, že osoba je nepochybne mŕtva
c) osobu za mŕtvu nevyhlási lekár

24.

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
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25.

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

26.

Jedným z prvých príznakov smrti je
a) skalenie a vysychanie rohovky
b) nechutenstvo
c) vypadávanie vlasov

27.

Pri tepnovom krvácaní krv
a) strieka a má modrú farbu
b) tečie prúdom a má tmavočervenú farbu
c) rytmicky strieka a má jasnočervenú farbu

28.

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

29.

Pri otrave plynmi prvú pomoc poskytujeme tak, že postihnutého
a) vynesieme na čerstvý vzduch a ak sú potrebné, poskytujeme umelé dýchanie a
masáž srdca
b) postihnutého vynesieme zo zamoreného priestoru, poskytujeme masáž srdca, ale
umelé dýchanie nie, aby sme do neho nevpravili ešte viac jedovatých plynov
c) začneme okamžite s umelým dýchaním

30.

Tlakový obväz
a) uvoľňujeme každú pol hodinu
b) neuvoľňujeme, pri prekrvácaní pridávame ďalšie vrstvy
c) nepoužívame

31.

Pri krvácaní z nosa postihnutému
a) obe nosové dierky silno stlačíme asi na 10 minút
b) obe nosové dierky silno vysmrkáme
c) obe nosové dierky vypláchneme vodou

32.

Pri poranení sánky prvú pomoc poskytujeme tak, že
a) poranenú sánku pevne obviažeme okolo hlavy a pod bradou
b) spevníme ústa vložením pevného predmetu do úst
c) spevníme ústa fixovaním pomocou plastovej tyče alebo iného predmetu

33.

Pád z výšky je, ak postihnutý spadne z výšky
a) 5 m
b) 13 m
c) väčšej, ako je výška jeho tela
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34.

Krv rytmicky strieka a má jasnočervenú farbu pri
a) tepnovom krvácaní
b) menštruačnom krvácaní
c) žilovom krvácaní

Testové otázky typu S, P a CIT
Požiarna ochrana
1.

Miesta so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta v ktorých sa
nachádzajú
a) horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku
požiaru
b) prchavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko otravy
c) horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú znížené riziko možnosti vzniku
požiaru

2.

Medzi miesta so zvýšením nebezpečenstvom požiaru patrí priestor, v ktorom
a) sa pri výrobe, používaní alebo spracúvaní horľavých látok používa zatvorený oheň
b) sa pri výrobe, používaní alebo spracúvaní horľavých látok používa elektrický prúd
c) sa pri výrobe, používaní alebo spracúvaní horľavých látok používa otvorený oheň

3.

V právnickej osobe určuje osoby na zabezpečenie ochrany pred požiarmi
v mimopracovnej dobe
a) technik požiarnej ochrany
b) štatutárny orgán právnickej osoby
c) závodný hasičský útvar, ak je zriadený

4.

Podnikajúca fyzická osoba v mimopracovnom čase ochranu pred požiarmi
a) zabezpečuje vlastnými zamestnancov alebo dodávateľsky na základe dohody,
alebo iným vhodným spôsobom s prihliadnutím na konkrétne podmienky
b) nezabezpečuje
c) zabezpečuje osobne sám sebe

5.

Osoby vykonávajúce ochranu pred požiarmi pravidelnou obchôdzkou
v mimopracovnom čase, vykonávajú prvú obchôdzku
a) najneskôr do 30 minút po ukončení pracovnej zmeny
b) bezprostredne po odchode zamestnancov z pracoviska po ukončení pracovnej
zmeny
c) najskôr po 30 minútach po ukončení pracovnej zmeny

6.

Osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase majú za úlohu pri
zistení nedostatkov na kontrolovanom pracovisku
a) odstraňovať zistené nedostatky a v prípade, že ich nemôžu odstrániť sami, oznámiť
zistenú skutočnosť zodpovednému vedúcemu
b) oznámiť zistené nedostatky zodpovednému vedúcemu
c) zistené nedostatky zapísať do knihy služieb
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7.

Požiarne poplachové smernice slúžia
a) na určenie intervalov vykonávania kontrol pracovísk osobami zabezpečujúcimi
ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
b) k organizácii evakuácie osôb a zvierat z objektu zasiahnutým požiarom
c) k vymedzeniu povinnosti zamestnancov pri vyhlásení požiarneho poplachu

8.

Právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba
a) zriaďuje najmenej jednu ohlasovňu požiarov
b) môže zriadiť aspoň jednu ohlasovňu požiarov
c) nemusí zriadiť žiadnu ohlasovňu požiarov

9.

Školenie o ochrane pred požiarmi pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi
v mimopracovnom čase, ako aj overenie ich vedomostí zabezpečuje
a) firma, ktorá túto službu zabezpečuje
b) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa služba poskytuje
c) okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

10.

Ohlasovňa požiarov sa umiestňuje v objekte alebo v priestore, v ktorom
a) nie je zabezpečená nepretržitá služba
b) je zabezpečená nepretržitá služba najmenej mimo prevádzky
c) je zabezpečená nepretržitá služba najmenej počas prevádzky

11.

Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti
a) je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných
na zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie
iných záchranných prác
b) nie je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení
nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na
vykonanie iných záchranných prác
c) je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných
na zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie
iných záchranných prác a na účely cvičenia hasičskej jednotky

12.

Nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb v súvislosti so zdolávaním požiaru
je povinný vykonať
a) každý technik požiarnej ochrany
b) každý, ak tomu nebránia právne prekážky uvedené v zákone o ochrane pred
požiarmi
c) každý člen požiarnej hliadky

13.

Uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie
jeho šírenia
a) je povinný každý, ak tomu nebránia právne prekážky uvedené v zákone o ochrane
pre požiarmi
b) je povinný zamestnanec strážnej služby pri výkone fyzickej ochrany
c) zamestnanec strážnej služby pri výkone fyzickej ochrany nie je povinný
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14.

Na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce, je povinný poskytnúť
osobnú pomoc
a) člen protipožiarnej hliadky pracoviska
b) člen protipožiarnej hliadky právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby
c) každý, ak tomu nebránia právne prekážky uvedené v zákone o ochrane pre
požiarmi

15.

Vecnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru alebo obce je povinný poskytnúť
a) každý, ak tomu nebránia právne prekážky uvedené v zákone o ochrane pre
požiarmi
b) každá právnická osoba, ak tomu nebránia právne prekážky
c) každá fyzická osoba, ktorá podniká, ak tomu nebránia právne prekážky

16.

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

17.

Porušenie zásad bezpečnej prevádzky tepelných, elektrických, plynových a iných
spotrebičov zamestnancom súkromnej bezpečnostnej služby
a) nie je žiadnym priestupkom
b) je priestupkom na úseku súkromnej bezpečnosti
c) je priestupkom na úseku ochrany pred požiarmi

18.

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

19.

Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
nesmie
a) právnická osoba, podnikajúca fyzická osoba a fyzická osoba
b) právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba
c) podnikajúca fyzická osoba a fyzická osoba

20.

V rámci predchádzania požiarom podnikajúca fyzická osoba 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
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21.

Prenosný hasiaci prístroj, ktorý bol použitý alebo na ktorom bol zistený nedostatok
znižujúci jeho akcieschopnosť, prevádzkovateľ
a) vymení za akcieschopný hasiaci prístroj najneskôr do 30 dní
b) bezodkladne vymení za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou
hasiacou účinnosťou
c) môže vymeniť za akcieneschopný prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou
hasiacou účinnosťou

22.

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

23.

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

24.

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

25.

Na hasenie riadiacich centier, strojových zariadení a výpočtových stredísk sú
najvhodnejšie
a) halónové hasiace zariadenia
b) práškové hasiace zariadenia
c) vodné hasiace zariadenia

Testové otázky typu S, P a CIT
Kriminalistika
1.

Medzi pamäťové stopy patria
a) stopy obuvi, motorových vozidiel
b) biologické stopy
c) stopy vo vedomí človeka

2.

Medzi materiálne stopy patria
a) stopy plošné a plastické
b) stopy pamäťové
c) stopy vo vedomí človeka
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3.

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

4.

Kriminalistická identifikácia je proces
a) zisťovania a zaisťovania stôp na mieste činu
b) stotožnenia kriminalisticky relevantnej udalosti a kriminalistickej stopy a objektov,
ktoré stopu vytvorili
c) znovu poznávania stôp z miesta činu

5.

Stopy na mieste činu pracovník súkromnej bezpečnostnej služby
a) môže premiestňovať na iné miesto
b) musí chrániť a nepremiestňovať
c) zabalí a zašle okamžite príslušníkovi polície

6.

Kriminalistická dokumentácia slúži
a) na zosilnenie výkonu bezpečnostnej služby pri ochrane objektov v prípade
spáchania trestného činu
b) na uvedenie poškodených objektov, v ktorých bol spáchaný trestný čin do
pôvodného stavu
c) na dokumentovanie priebehu a výsledkov vyšetrovacieho úkonu za účelom
objasnenia kriminalisticky relevantnej udalosti

7.

Opis osoby slúži na
a) zabránenie vstupu opisovanej osoby do chránených objektov
b) dokumentovanie stavu na mieste trestného činu alebo priestupku
c) získavanie informácii o osobe podozrivej zo spáchania trestného činu alebo
priestupku

8.

Dĺžka pozorovania, počasie, vzdialenosť pozorovania, osvetlenie a terén na kvantitu
a kvalitu pozorovania pracovníka bezpečnostnej služby
a) nevplývajú vôbec
b) vplývajú vždy
c) vplývajú len vtedy, ak pracovník bezpečnostnej služby užíva lieky

9.

Zdrojom informácii o vonkajších znakoch opisovaného objektu je
a) príslušník Policajného zboru
b) pracovník súkromnej bezpečnostnej služby
c) samotný opisovaný objekt

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
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11.

Medzi mechanoskopické stopy nepatria
a) porušené zámky, plomby a pečate
b) nábojnice
c) páčidlá

12.

Trasologické stopy sú
a) stopy obuvi
b) odtlačky papilárnych línii prstov nôh a rúk
c) rastlinný materiál

13.

Biologické stopy sú
a) odtlačky bosých nôh
b) krv, moč, vlasy, chlpy
c) odtlačky po nástrojoch

14.

Balistické stopy sú
a) stopy zbraní a streliva
b) odtlačky obuvi
c) odtlačky papilárnych línii prstov a dlaní

15.

Medzi pyrotechnické stopy nepatria
a) munícia
b) nástražné výbušné systémy
c) stopy bosých nôh a obuvi

16.

Rekognícia je špecifická metóda kriminalistického objasňovania, ktorá je založená na
tom, že
a) osoba zaisťuje stopy na mieste činu
b) osoba chráni iné osoby, veci a zvieratá na mieste činu
c) osoba znovu poznáva osoby, veci alebo zvieratá, ktoré predtým vnímala

17.

Konfrontácia je špecifická metóda kriminalistického objasňovania, ktorá je založená na
a) znovu poznávaní osôb, zvierat alebo vecí
b) výpovedi dvoch alebo viacerých súčasne prítomných osôb, za účelom odstránenia
rozporov vo výpovediach
c) odovzdávaní informácii pracovníka súkromnej bezpečnostnej služby polícii

Testové otázky typu P a CIT
Správne právo
1.

Správne orgány postupujú v konaní v súlade
d)
so zákonmi a inými právnymi predpismi
e)
so svojimi vnútornými predstavami
f)
so zákonmi, ale nie s Ústavou Slovenskej republiky
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2.

Správne orgány pri rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch
dbajú na to aby
a)
všetky tieto prípady boli rozhodnuté s absolútne rovnakým výsledkom
b)
nevznikali odôvodnené rozdiely
c)
nevznikali neodôvodnené rozdiely

3.

Právnická osoba v správnom konaní koná
a) prostredníctvom orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu,
b) výlučne prostredníctvom advokáta
c) prostredníctvom iného orgánu štátnej správy

4.

Správny orgán ústne pojednávanie v správnom konaní
a) je povinný nariadiť vždy
b) nariadi ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo
ak to ustanovuje osobitný zákon
c) je povinný nariadiť vždy ak o to požiada účastník konania

5.

O ústnych podaniach a o dôležitých úkonoch v konaní, najmä o vykonaných dôkazoch,
o vyjadreniach účastníkov konania, o ústnom pojednávaní a o hlasovaní správny orgán
spíše
a) protokol o podaní
b) zápisnicu
c) záznam o podaní v správnom konaní

6.

Ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je
známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v
ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa
považuje
a) po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a
to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie
b) za nedoručenú
c) po piatich dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a
to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie

7.

Jedným z dôvodov zastavenia správneho konanie je
a) neodstránenie nedostatkov účastníkom konania, na výzvu správneho orgánu, aby
tieto v určenej lehote odstránil
b) podanie podania vecne nepríslušnému správnemu orgánu
c) odstránenie nedostatkov účastníkom konania, na výzvu správneho orgánu, aby tieto
v určenej lehote odstránil

8.

Právo nazerať do spisov súvisiacich so správnym konaním majú
a) iba účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby
b) iba účastníci konania a ich zástupcovia
c) účastníci konania a ich zástupcovia, zúčastnené osoby a ďalšie osoby, o ktorých to
ustanovuje zákon
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9.

Vypovedať ako svedok v správnom konaní je povinný
a) iba ten, kto dosiahol vek 18 rokov, ak sa na neho nevzťahujú obmedzenia o zákaze
výsluchu, povinnosti mlčanlivosti a oprávnenia odoprieť výpoveď
b) iba fyzická osoba, ktorej sa vec bezprostredne týka a vzťahujú sa na ňu obmedzenia
o zákaze výsluchu
c) každý, ak sa na neho nevzťahujú obmedzenia o zákaze výsluchu, povinnosti
mlčanlivosti a oprávnenia odoprieť výpoveď

10.

Dôkazmi v správnom konaní sú najmä
a) výsluch svedkov, znalecké posudky, listiny a ohliadka
b) výsluch svedkov pred orgánom činným v trestnom konaní uskutočnený správnym
orgánom a obhliadka
c) vecné stopy

11.

Účastník konania alebo svedok, ktorý sa bez náležitého ospravedlnenia alebo bez
závažných dôvodov na opätovné predvolanie nedostaví na správny orgán a bez osobnej
účasti ktorého nemožno konanie uskutočniť
a) môže byť predvedený len s jeho súhlasom
b) môže byť predvedený
c) nesmie byť predvedený bez prítomnosti advokáta

12.

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

13.

Kópie spisov správny orgán
a) poskytuje za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií,
zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním
b) je povinný poskytnúť neodkladne, bez úhrady tomu, kto preukáže právny záujem
c) je povinný poskytnúť neodkladne, bez úhrady tomu, kto preukáže správny záujem

14.

Ak zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby odoprie bezdôvodne prijať písomnosť
správneho orgánu
a) písomnosť sa považuje za doručenú iba vtedy, ak sa nejedná o písomnosť, ktorá
musí byť doručená do vlastných rúk adresáta
b) písomnosť sa považuje za doručenú iba vtedy, ak sa nejedná o uložení pokuty alebo
inej sankcie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
c) písomnosť sa považuje za doručenú, ak bol o tom adresát upovedomený
doručovateľom

15.

O začatí správneho konania správny orgán
a) musí upovedomiť všetkých známych účastníkov konania
b) môže upovedomiť všetkých známych účastníkov konania
c) musí upovedomiť toho, komu sa ukladá pokuta, vydáva preukaz odbornej
spôsobilosti
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16.

Správny orgán pred vydaním rozhodnutia je
a) oprávnený dať sa vyjadriť účastníkom konania ak sa im ukladá pokuta, odníma
preukaz odbornej spôsobilosti a má za to, že by toto vyjadrenie mohlo mať vplyv na
správne konanie
b) povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa vyjadrili
pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia
c) povinný iba poučiť účastníka konania a zúčastnené osoby o možnosti, aby sa
vyjadrili pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia

17.

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

18.

Ústne pojednávanie je
a) neverejné, pokiaľ osobitný zákon alebo správny orgán neustanovia inak
b) vždy verejné
c) verejné, pokiaľ osobitný zákon alebo správny orgán neustanovia inak

19.

Ak pobyt účastníka konania, ktorému správny orgán odníma preukaz odbornej
spôsobilosti, nie je známy
a) písomnosti sa mu doručia verejnou vyhláškou
b) nemožno mu preukaz odbornej spôsobilosti odňať
c) vyhlási sa po ňom pátrania

20.

Rozhodnutia vydávané v správnom konaná musia obsahovať
a) iba výrok a odôvodnenie
b) výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade), odôvodnenie nie je potrebné,
ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu
c) výrok, dôvodovú správu a poučenie o rozklade

21.

O začatí konania možno verejnou vyhláškou upovedomiť účastníka konania
a) ktorého pobyt nie je známy
b) ktorý odmieta prevziať zásielku s upovedomením o začatí konania
c) ak sa nedostaví na predvolanie správneho orgánu

22.

Účastník konania pri ústnom pojednávaní v správnom konaní
a) má právo klásť otázky len svedkom a zúčastneným osobám
b) má právo klásť otázky len svedkom
c) má právo klásť otázky svedkom a znalcom

23.

Rozhodnutie vydávané v správnom konaní sa účastníkovi konania oznamuje
a) doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia, ak zákon neustanovuje inak
b) vyhlásením v miestnom rozhlase podľa pobytu účastníka konania
c) ústnym vyhlásením správneho orgánu o doručení
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24.

Pri odnímaní preukazu odbornej spôsobilosti účastníka konania
a) nemožno predviesť, ak sa bez závažných dôvodov na opätovné predvolanie
nedostaví na správny orgán
b) možno predviesť, ak sa bez závažných dôvodov na opätovné predvolanie nedostaví
na správny orgán a bez jeho osobnej účasti nemožno konanie uskutočniť
c) možno predviesť, ak sa bez závažných dôvodov na opätovné predvolanie nedostaví
na správny orgán

25.

Odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak inú lehotu neustanovuje osobitný
zákon treba podať.
a) v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
b) v lehote 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia
c) v lehote 15 dní odo dňa vydania rozhodnutia

26.

Účastník konania v správnom konaní odvolanie vziať späť
a) nemôže
b) môže, až po rozhodnutí o tomto odvolaní
c) môže, kým sa o ňom nerozhodlo

27.

Rozhodnutie o odňatí preukazu odbornej spôsobilosti je vykonateľné
a) ak je vykonateľné alebo ak odvolanie alebo rozklad nemá odkladný účinok
b) doručením účastníkovi konania
c) pätnásty deň po doručení účastníkovi konania

28.

Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní v správnom konaní
a) sa možno ďalej odvolať
b) sa nemožno ďalej odvolať
c) sa možno ďalej odvolať len v prípade, že predmetom konania bolo odňatie preukazu
odbornej spôsobilosti

29.

Proti rozhodnutiu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, vydanému v prvom stupni
na úseku súkromnej bezpečnosti, možno podať na tomto orgáne v lehote 15 dní odo dňa
oznámenia rozhodnutia
a) odvolanie
b) rozklad
c) dovolanie

30.

Krajské riaditeľstvo Policajného zbor, ktoré vydalo rozhodnutie o uložení sankcie za
priestupok na úseku súkromnej bezpečnosti, môže o odvolaní samo rozhodnúť
a) ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka
konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia
b) ak odvolaniu aspoň sčasti vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka
konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia
c) ak odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie
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Testové otázky typu P a CIT
Obchodné právo
1.

Podnikom sa na účely Obchodného zákonníka rozumie
a) súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania
b) iba súbor nehmotných, ako aj osobných zložiek podnikania
c) iba súbor hmotných, ako aj osobných zložiek podnikania

2.

Organizačnou zložkou podniku sa rozumie
a) odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku podľa Obchodného
zákonníka alebo osobitného predpisu
b) odštepný závod podľa Obchodného zákonníka alebo osobitného predpisu
c) miesto podnikania zapísané v obchodnom registri ako sídlo

3.

Obchodným menom fyzickej osoby je jej
a) meno
b) meno a priezvisko
c) priezvisko

4.

Právnická osoba, ktorá je prevádzkovateľom bezpečnostnej služby
a) musí byť zapísaná v živnostenskom registri Slovenskej republiky
b) nemusí byť zapísaná v obchodnom registri
c) musí byť zapísaná v obchodnom registri

5.

Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je
a) adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v živnostenskom
registri alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, nie však
v obchodnom registri
b) adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom
registri, nie však v živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej
osobitným zákonom
c) adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri
alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným
zákonom

6.

Obchodným tajomstvom nie sú
a) skutočnosti osobnej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo
aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných
obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a
podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje
b) skutočnosti obchodnej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo
aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných
obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a
podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje
c) skutočnosti technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo
aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných
obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a
podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje
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7.

Nekalou súťažou podľa Obchodného zákonníka nie je
a) podplácanie
b) klamlivá reklama
c) porušovanie autorských práv

8.

Obchodná spoločnosť vzniká
a) dňom, ku ktorému bola založená
b) dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra
c) 15 dňom po zapísaní do obchodného registra

9.

Obchodná spoločnosť zaniká
a) jej zrušením s likvidáciou
b) ku dňu výmazu z obchodného registra
c) jej zrušením bez likvidácie

10.

Obchodná spoločnosť sa nezrušuje
a) odo dňa uvedeného v rozhodnutí prokuristu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa,
keď bolo toto rozhodnutie prijaté
b) uplynutím času, na ktorý bola založená
c) odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení
spoločnosti, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté

11.

Hodnota základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť aspoň
a) 10 00,- eur
b) 2 500,- eur
c) 5 000,- eur

12.

Orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným nie je
a) valné zhromaždenie
b) predstavenstvo
c) konateľ

13.

Členom dozornej rady v akciovej spoločnosti môže byť
a) len fyzická osoba
b) len právnická osoba
c) fyzická osoba a právnická osoba

14.

Prevádzkovateľa bezpečnostnej služby, ktorý je právnickou osobou, zaväzuje konanie
osôb vykonávajúcich pôsobnosť štatutárneho orgánu
a) aj keď prekročili svojim konaním rozsah predmetu jeho podnikania
b) aj keď prekročili svojim konaním pôsobnosť štatutárneho orgánu, ktorú tomuto
orgánu zákon zveruje alebo zákon umožňuje zveriť
c) aj keď prekročili svojim konaním rozsah predmetu jeho podnikania ako aj
pôsobnosť štatutárneho orgánu, ktorú tomuto orgánu zákon zveruje alebo zákon
umožňuje zveriť
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15.

Prokurista je splnomocnený na právne úkony
a) smerujúce k zastaveniu prevádzky podniku
b) smerujúce k prevzatiu ručiteľského záväzku za podnikateľa
c) ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku

16.

Likvidátorom pri vstupe obchodnej spoločnosti do likvidácie
a) môže byť fyzická osoba a právnická osoba
b) môže byť len fyzická osoba
c) môže byť len právnická osoba

17.

Konateľom v spoločnosti s ručením obmedzeným
a) môže byť len právnická osoba
b) môže byť len fyzická osoba
c) môže byť fyzická osoba a právnická osoba

18.

Orgánom akciovej spoločnosti nie je
a) dozorná rada
b) prokurista
c) predstavenstvo

19.

Prevádzkovateľ bezpečnostnej služby v písomnom úradnom styku
a) je povinný uvádzať na svojich obchodných listoch obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je
pridelené
b) je povinný uvádzať na svojich obchodných listoch obchodné meno, sídlo alebo
miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, identifikačné číslo uvádzať
nemusí, aj keď je pridelené
c) nie je povinný uvádzať sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je
pridelené

20.

Hodnota základného imania akciovej spoločnosti musí byť aspoň
a) 20 000,- eur
b) 50 000,- eur
c) 25 000,- eur

21.

Hodnota vkladu spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť aspoň
a) 1 000,- eur
b) 750,- eur
c) 500,- eur

22.

Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu prevádzkovateľa, za
ktorého koná
a) pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis
b) pripojí dodatok označujúci prokúru
c) pripojí svoj podpis
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23.

Obchodnými spoločnosťami sú
a) verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, akciová spoločnosť
a družstvo
b) verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením
obmedzeným, akciová spoločnosť a družstvo
c) verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením
obmedzeným a akciová spoločnosť

24

Člen dozornej rady v akciovej spoločnosti nesmie byť zároveň
a) členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu
v obchodnom registri konať v mene spoločnosti
b) členom predstavenstva, prokuristom okrem osoby oprávnenej podľa zápisu
v obchodnom registri konať v mene spoločnosti
c) členom predstavenstva, osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri
konať v mene spoločnosti okrem prokuristu

25.

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom
a) verejnej obchodnej spoločnosti
b) spoločnosti s ručením obmedzeným
c) akciovej spoločnosti

Testové otázky typu P a CIT
Občianske právo
1.

Spôsobilosť fyzickej osoby na právne úkony vzniká v plnom rozsahu
a) dovŕšením osemnásteho roku života
b) dovŕšením pätnásteho roku života
c) dovŕšením štrnásteho roku života

2.

Spôsobilosti na právne úkony môže fyzickú osobu pozbaviť
a) lekár
b) správny orgán
c) súd

3.

Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové
záznamy tákajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy môže
prevádzkovateľ detektívnej služby v zmysle Občianskeho zákonníka vyhotoviť bez jej
privolenia
a) na súkromné účely
b) na úradné účely
c) na reklamné účely

4.

Spôsobilosť mať práva a povinnosti majú
a) len právnické osoby
b) len fyzické osoby
c) fyzické osoby a právnické osoby
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5.

Právnickými osobami nie sú
a) fyzické osoby prevádzkujúce bezpečnostnú službu
b) združenia fyzických osôb alebo právnických osôb
c) účelové združenia majetku

6.

Zastupovať iného nemôže ten
a) kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide
b) kto je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide
c) koho záujmy nie sú v rozpore so záujmami zastúpeného

7.

Zo zastúpenia podľa Občianskeho zákonníka vznikajú práva a povinnosti
a) priamo zastúpenému
b) tomu, kto zastupuje
c) tomu, kto na zastúpenie nedal súhlas

8.

Pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť
a) len právnickou osobou
b) len fyzickou osobou
c) fyzickou osobou alebo právnickou osobou

9.

Ak z právneho úkonu nevyplýva, že niekto koná za niekoho iného, platí že koná
a) vo vlastnom mene
b) v mene toho, koho právnym úkonom zaväzuje na práva
c) v mene toho, koho právnym úkonom zaväzuje na povinnosti

10.

Ak splnomocnenec prekročil svoje oprávnenie vyplývajúce zo splnomocnenia, je
splnomocniteľ viazaný,
a) ak neoznámi osobe, s ktorou splnomocnenec konal svoj nesúhlas do tridsať dní po
tom, čo sa o prekročení oprávnenia dozvedel
b) ak oznámi osobe, s ktorou splnomocnenec konal svoj nesúhlas bez zbytočného
odkladu po tom, čo sa o prekročení oprávnenia dozvedel
c) ak neoznámi osobe, s ktorou splnomocnenec konal svoj nesúhlas bez zbytočného
odkladu po tom, čo sa o prekročení oprávnenia dozvedel

11.

Právne úkony splnomocnenca majú účinky platného plnomocenstva
a) ak ho splnomocnenec odvolal, a splnomocniteľ sa o tom dozvedel
b) ak ho splnomocniteľ odvolal, a splnomocnenec sa o tom nedozvedel
c) ak ho splnomocniteľ odvolal, a splnomocnenec sa o tom dozvedel

12.

Právny úkon podľa Občianskeho zákonníka je prejav vôle smerujúci najmä
a) k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy
s takýmto prejavom spájajú
b) k vzniku alebo zániku práv alebo povinností
c) k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré predpisy
s takýmto prejavom nespájajú
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13.

Právny úkon je neplatný, ak nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje
a) iba dohoda účastníkov
b) iba zákon
c) zákon alebo dohoda účastníkov

14.

Zmluvy musia mať písomnú formu, ak to vyžaduje
a) len zákona
b) zákon alebo dohoda účastníkov
c) len dohoda účastníkov

15.

Kto nájde stratenú vec, nesmie
a) ju vydať jej vlastníkovi
b) si ju ponechať
c) ju odovzdať ju príslušnému štátnemu orgánu

16.

Bezdôvodným obohatením nie je majetkový prospech získaný plnením
a) z neplatného právneho úkonu
b) bez právneho dôvodu
c) z právneho dôvodu

17

Za škodu spôsobenú zamestnancami prevádzkovateľa bezpečnostnej služby
a) zodpovedá prevádzkovateľ bezpečnostnej služby
b) zodpovedá zamestnanec prevádzkovateľa bezpečnostnej služby
c) zodpovedá zamestnanec prevádzkovateľa bezpečnostnej služby a prevádzkovateľ
bezpečnostnej služby rovnakým dielom

18.

Škoda je spôsobená prevádzkovou činnosťou, ak
a) je spôsobená činnosťou, ktorá má prevádzkovú povahu
b) nie je spôsobená činnosťou, ktorá má prevádzkovú povahu
c) je spôsobená činnosťou, ktorá nemá prevádzkovú povahu

19.

Chyby v písaní a počítaní
a) nemajú za následok neplatnosť právneho úkonu, aj keď je jeho význam pochybný
b) majú za následok neplatnosť právneho úkonu, aj keď je jeho význam nepochybný
c) nemajú za následok neplatnosť právneho úkonu, ak je jeho význam nepochybný

20.

Zmluva je uzavretá
a) okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť
b) okamihom prijatia návrhu na uzavretie zmluvy
c) mlčaním alebo nečinnosťou
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21.

Právny úkon je neplatný
a) ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre
jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento
omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť
b) ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá nie je
pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento
omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť
c) ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre
jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento
omyl nevyvolala alebo o ňom nevedela

22.

Právo na náhradu škody, ktorá bola spôsobená úmyselne sa premlčí
a) za dvadsať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla
b) za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla
c) za pätnásť rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla

23.

Právo na náhradu škody spôsobenej na zdraví
a) sa premlčí za päťdesiat rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda
vznikla
b) sa premlčí za tridsať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla
c) sa nepremlčí

24.

Právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného alebo iného zákonom určeného
registra
a) môžu nadobúdať práva a povinnosti odo dňa účinnosti zápisu do tohto registra,
pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak
b) môžu nadobúdať práva a povinnosti už pred zápisom do tohto registra, pokiaľ
osobitný zákon neustanovuje inak
c) môžu nadobúdať práva a povinnosti po pätnástich dňoch odo dňa účinnosti zápisu
do tohto registra, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak

25.

Ak príkazník nie je spôsobilý na právne úkony, ktoré má podľa príkaznej zmluvy
vykonať, tieto úkony
a) môže vykonať
b) nemôže vykonať
c) môže vykonať, ak je na ne v príkaznej zmluve výslovne zmocnený

Testové otázky typu P a CIT
Pracovné právo
1.

Ak Zákonník práce neustanovuje inak, pracovnoprávne vzťahy vznikajú
a) nástupom do práce
b) najneskôr od vypovedania pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej
mimo pracovného pomeru
c) najskôr od uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru
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2.

Pracovnoprávne vzťahy vznikajú najskôr od
a) uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo
pracovného pomeru, ak Zákonník práce alebo osobitný predpis neustanovuje inak
b) uzatvorenia dohody pracovnej agentúry s prevádzkovateľom súkromnej
bezpečnostnej služby o zapožičaní zamestnancov
c) zapožičania zamestnancov jedného prevádzkovateľa súkromnej bezpečnostnej
služby druhému prevádzkovateľovi súkromnej bezpečnostnej služby

3.

Pracovný pomer sa zakladá
a) pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom; zmluva nemusí byť
písomná
b) dohodou medzi pracovnou agentúrou a prevádzkovateľom súkromnej
bezpečnostnej služby; dohoda musí byť písomná
c) pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom; zmluva musí byť
písomná

4.

Dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru je dohoda o
a) práci vykonávanej nadčas
b) vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci
študentov
c) pôžičke zamestnancov

5.

V pracovnej zmluve je zamestnávateľ so zamestnancom povinný, okrem iného uviesť
aj
a) miesto výkonu práce v rozsahu obce, časti obce alebo inak určené miesto výkonu
práce
b) miesto výkonu práce bez bližšej špecifikácie
c) miesto výkonu práce s uvedením Slovenská republika

6.

Mzdové podmienky v pracovnej zmluve
a) musia byť uvedené, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve
b) musia byť uvedené aj vtedy, ak sú uvedené v kolektívnej zmluve
c) nemusia byť uvedené, ak nie je kolektívna zmluva

7.

Skúšobnú dobu
a) nemožno dohodnúť v pracovnej zmluve
b) je povinnosť dohodnúť v pracovnej zmluve
c) možno dohodnúť v pracovnej zmluve písomne

8.

Pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť
a) 8 hodín
b) 24 hodín
c) 12 hodín

9.

Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas je najviac
a) 48 hodín týždenne
b) 56 hodín týždenne
c) 42 hodín týždenne
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10.

Prestávku na odpočinok a jedenie zamestnávateľ zamestnancovi
a) je povinný poskytnúť, ak sa nejedná o práce, ktoré sa nemôžu prerušiť
b) je povinný poskytnúť, ak pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín
c) nie je povinný poskytnúť, ak pracovná zmena nie je dlhšia ako osem hodín

11.

Nepretržitý denný odpočinok medzi koncom jednej zmeny a začiatkom druhej zmeny
musí byť
a) minimálne v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a možno
ho skrátiť až na 8 hodín iba vo výnimočných prípadoch ustanovených Zákonníkom
práce alebo po dohode so zamestnancom
b) minimálne v trvaní 8 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a možno ho
skrátiť na 12 hodín iba vo výnimočných prípadoch ustanovených Zákonníkom
práce alebo po dohode so zamestnancom
c) minimálne v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a možno
ho skrátiť iba po dohode so zamestnancom

12.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa zamestnanec pracujúci v noci podrobil
posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci; náklady na posúdenie zdravotnej
spôsobilosti uhrádza
a) zamestnanec zo svojich zdrojov
b) zamestnávateľ podľa osobitného predpisu
c) zdravotná poisťovňa

13.

Prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby evidenciu pracovného času, práce
nadčas, nočnej práce a aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti
zamestnanca podľa Zákonníka práce
a) vedie v skrátenom rozsahu tak, aby sa neprekrývala s evidenciou služieb
b) nie je povinný viesť, lebo vedie evidencie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti
c) je povinný viesť v plnom rozsahu

14.

Základná výmera dovolenky podľa Zákonníka práce je
a) najmenej štyri týždne
b) najviac štyri týždne
c) najviac 28 dní

15.

Za prácu nadčas patrí zamestnancovi
a) dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % jeho priemerného
zárobku, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú inak
b) príplatok za prácu nadčas vo výške najviac 25 % jeho priemerného zárobku, ak sa
zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú inak
c) dosiahnutá mzda, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú inak

16.

Za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi
a) dosiahnutá mzda, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú inak
b) príplatok za prácu vo sviatok v sume 25 % jeho priemerného zárobku, ak sa
zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú inak
c) dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného
zárobku, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú inak
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17.

Za prácu v noci patrí zamestnancovi
a) dosiahnutá mzda, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú inak
b) príplatok za prácu v noci vo výške najviac 20 % jeho priemerného zárobku, ak sa
zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú inak
c) dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej mzdy, ak sa
zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú inak

18.

Dohodu o vykonaní práce môže prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby
uzatvárať iba vtedy, ak
a) ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom a ktorej výkon v pracovnom pomere
by bol pre prevádzkovateľa súkromnej bezpečnostnej služby neúčelný alebo
nehospodárny
b) by zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby prekročil stanovený počet
nadčasových hodín
c) ide o prácu, ktorej výkon nie je pre prevádzkovateľa súkromnej bezpečnostnej
služby účelný

19.

Prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby môže s fyzickou osobou uzatvoriť
dohodu o vykonaní práce
a) na predpokladaný rozsah prác, ktorý nepresahuje 300 hodín v kalendárnom roku,
pričom sa do rozsahu 300 hodín započítavajú aj iné dohody o vykonaní práce
uzatvorené tým istým zamestnancom s iný prevádzkovateľom súkromnej
bezpečnostnej služby
b) na predpokladaný rozsah prác, ktorý nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku,
pričom sa do rozsahu 350 hodín započítavajú aj iné dohody o vykonaní práce
uzatvorené tým istým zamestnancom s tým istým prevádzkovateľom súkromnej
bezpečnostnej služby
c) na predpokladaný rozsah prác, ktorý nepresahuje 300 hodín v kalendárnom roku,
pričom sa do rozsahu 300 hodín nezapočítavajú aj iné dohody o vykonaní práce
uzatvorené tým istým zamestnancom s tým istým prevádzkovateľom súkromnej
bezpečnostnej služby

20.

Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť
a) v rozsahu najviac 20 hodín týždenne
b) v rozsahu najviac 300 hodín v kalendárnom roku
c) v rozsahu najviac 10 hodín týždenne

21.

Po uzatvorení novej dohody o vykonaní práce po vykonaní práce na základe
predchádzajúcej dohody o vykonaní práce, pracovnoprávny vzťah prevádzkovateľa
súkromnej bezpečnostnej služby a zamestnanca
a) nepokračuje, ale vznikol nový pracovnoprávny vzťah
b) kontinuálne pokračuje
c) pokračuje, ak sa jedná o vykonávanie tej istej činnosti

22.

Výpoveď o skončení pracovného pomeru musí byť písomná; pracovný pomer
výpoveďou môže skončiť
a) zamestnanec
b) zamestnanec aj zamestnávateľ
c) zamestnávateľ
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23.

Prevádzkovateľ súkromnej bezpečnostnej služby môže so zamestnancom okamžite
skončiť pracovný pomer
a) ak zamestnávateľ porušil pracovnú disciplínu
b) ak zamestnanec porušil pracovnú disciplínu
c) ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu

Testové otázky typu CIT
Profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou
1.

Vozidlo CIT, ktoré vykonáva cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti počas dňa, začína
svoju cestu v členskom štáte pôvodu a vracia sa doň
a) v rovnaký deň
b) na druhy deň
c) na tretí deň

2.

Preprava bankoviek v neobrnenom vozidle CIT bežného vzhľadu vybaveného
inteligentným systém na znehodnocovanie bankoviek je možná za predpokladu, že osoby
poverené výkonom profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou
dopravou okrem iného
a) nemajú na sebe rovnošaty
b) majú na sebe rovnošaty
c) majú na sebe nepriestrelné vesty

3.

Licencia na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti
cestnou dopravou sa po splnení podmienok udeľuje s platnosťou na dobu
a) 5 rokov
b) 10 rokov
c) 15 rokov

4.

Vozidlá CIT musia byť vybavené
a) mapou Európskej únie
b) globálnym navigačným systémom
c) mapou štátu, do ktorého prepravujú peňažnú hotovosť

5.

Prevádzkovateľ profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou
dopravou je oprávnený prepravovať
a) len eurobankovky
b) len euromince
c) eurobankovky aj euromince

6.

Čísla tiesňového volania na skontaktovanie policajných zložiek v tranzitnom členskom
štáte alebo hostiteľskom členskom štáte
a) musia byť k dispozícii vo vozidle CIT
b) musia byť k dispozícii v sídle prevádzkovateľa
c) nemusia byť k dispozícii
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7.

Ministerstvo vnútra SR o prevádzkovateľoch profesionálnej cezhraničnej prepravy
eurovej hotovosti cestnou dopravou
a) vedie evidenciu ak im vydalo licenciu
b) nevedie evidenciu
c) vedie evidenciu aj keď licenciu vydal iný štát

8.

Prevádzkovateľ alebo žiadateľ o udelenie licencie na prevádzkovanie profesionálnej
cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou oznámi Ministerstvu vnútra
SR členské štáty, v ktorých bude vykonávať prepravu CIT
a) minimálne dva mesiace pred začatím svojej cezhraničnej činnosti
b) minimálne 15 dní pred začatím svojej cezhraničnej činnosti
c) minimálne jeden mesiac pred začatím svojej cezhraničnej činnosti

9.

Preukaz odbornej spôsobilosti typu CIT vydáva
a) Ministerstvo vnútra SR
b) Európska únia
c) prevádzkovateľ profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou
dopravou

10.

Osoby poverené výkonom profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti
cestnou dopravou nepriestrelnú vestu pokiaľ to nevyžaduje právny predpis členského
štátu na území, ktorého sa nachádzajú
a) musia mať na sebe počas prepravy
b) nesmú mať na sebe počas prepravy
c) môžu mať na sebe počas prepravy

11.

Osoby poverené výkonom profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti
cestnou dopravou musia kontrolným orgánom predložiť vždy
a) originál alebo overenú fotokópiu platnej licencie
b) originál platnej licencie
c) len fotokópiu dokladu o držbe motorového vozidla, ktorým sa prepravuje eurová
hotovosť

12.

13.

Vhodnými komunikačnými nástrojmi, ktorými je možné nadviazať kontakt s riadiacim
strediskom prevádzkovateľa profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti
cestnou dopravou musia byť vybavené
a) všetky vozidlá CIT
b) len neobrnené vozidlá CIT
c) len plne obrnené vozidlá CIT
V plne obrnenom vozidle CIT nevybavenom inteligentným systém na znehodnocovanie
bankoviek musia byť najmenej
a) dve osoby poverené výkonom profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej
hotovosti cestnou dopravou a jedna osoba poverená výkonom pátrania
b) tri osoby poverené výkonom profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti
cestnou dopravou
c) štyri osoby poverené výkonom profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej
hotovosti cestnou dopravou
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14.

Licenciu na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti
cestnou dopravou vydáva
a) Ministerstvo vnútra SR
b) krajské riaditeľstvo
c) komisia Európskej únie

15.

Tranzitný členský štát alebo hostiteľský členský štát, osobám povereným profesionálnou
cezhraničnou prepravou eurovej hotovosti cestnou dopravou, ktoré sa dopustili porušenia
ich vnútroštátnych pravidiel
a) môže zakázať vykonávať cezhraničnú prepravu peňažnej hotovosti na svojom území
b) nemôže zakázať vykonávať cezhraničnú prepravu peňažnej hotovosti na svojom
území
c) môže zakázať vykonávať cezhraničnú prepravu peňažnej hotovosti na celom území
Európskej únie

16.

Ak Ministerstvo vnútra SR zistí, že prevádzkovateľ profesionálnej cezhraničnej prepravy
eurovej hotovosti cestnou dopravou porušil jednu z podmienok, na základe ktorých mu
udelilo licenciu
a) môže mu zaslať varovanie
b) musí uložiť pokutu
c) musí odňať licenciu

17.

Medzi druhy bezpečnostnej služby patrí
a) profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou
b) cezhraničná preprava osôb
c) preprava cenín

18.

Jednou z podmienok pre udelenie licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej
prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou je, že žiadateľ o udelenie licencie
a) vykonával v posledných 24 mesiacoch prepravu peňažnej hotovosti podľa zákona
o súkromnej bezpečnosti a počas tohto obdobia neporušil povinnosti súvisiace
z touto činnosťou
b) vykonával v posledných 18 mesiacoch prepravu peňažnej hotovosti podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti a počas tohto obdobia neporušila povinnosti súvisiace z touto
činnosťou
c) vykonával v posledných 12 mesiacoch prepravu peňažnej hotovosti podľa zákona o
súkromnej bezpečnosti a počas tohto obdobia neporušila povinnosti súvisiace z touto
činnosťou

19.

Ministerstvo vnútra SR môže odňať licenciu na prevádzkovanie profesionálnej
cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou
a) až na 5 rokov
b) až na10 rokov
c) navždy
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20.

Prevádzkovateľ profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou
dopravou Ministerstvu vnútra SR lekársky posudok
a) musí predložiť každé dva roky
b) nemusí predložiť každé dva roky
c) musí predložiť každý rok

21.

Fyzická osoba k žiadosti o udelenie licencie na prevádzkovanie profesionálnej
cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou okrem iného pripojí
a) doklad preukazujúci jej vzdelanie a preukaz typu CIT
b) doklad preukazujúci jej vzdelanie a preukaz typu P
c) preukaz typu CIT, doklad preukazujúci jej vzdelanie nie je potrebný

22.

Ministerstvo vnútra SR u prevádzkovateľa profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej
hotovosti cestnou dopravou
a) môže vykonať náhodný štátny dozor bez predchádzajúceho oznámenia
b) nemôže vykonať náhodnú kontrolu bez predchádzajúceho oznámenia
c) môže vykonať kontrolu na základe písomného splnomocnenia

23.

Tranzitný členský štát alebo hostiteľský členský štát, prevádzkovateľovi profesionálnej
cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, ktorému udelilo licenciu
Ministerstvo vnútra SR ak vykonáva svoju prepravnú činnosť spôsobom, ktorý ohrozuje
verejný poriadok, vykonávať prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou na svojom
území zakázať
a) môže na dobu dvoch mesiacov
b) môže na dobu šesť mesiacov
c) nemôže

24.

V neobrnenom vozidle CIT bežného vzhľadu vybavenom inteligentným systém na
znehodnocovanie bankoviek musia byť najmenej
a) dve osoby poverené výkonom profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej
hotovosti cestnou dopravou
b) tri osoby poverené výkonom profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti
cestnou dopravou
c) štyri osoby poverené výkonom profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej
hotovosti cestnou dopravou

25.

Fyzickú ochranu pri poskytovaní profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti
cestnou dopravou môže vykonávať len osoba, ktorá
a) dosiahla vek 18 rokov
b) dosiahla vek 20 rokov
c) dosiahla vek 21 rokov

26.

Členské štáty, v ktorých bude vykonávať prepravu peňažnej hotovosti prevádzkovateľ
profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou oznámi
a) Ministerstvu vnútra SR
b) krajskému riaditeľstvu
c) výboru pre cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti
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27.

Cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti za predpokladu, že preprava je povolená aj
počas noci podľa vnútroštátnych predpisov členského štátu pôvodu, tranzitného
členského štátu a hostiteľského členského štátu možno vykonať v časovom úseku
a) 24 hodín
b) 36 hodín
c) 48 hodín

28.

Skúška odbornej spôsobilosti typu CIT je pre
a) pre osoby poverené profesionálnou cezhraničnou prepravou eurovej hotovosti
cestnou dopravou, pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania,
odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov
b) pre osoby poverené prepravou eurovej hotovosti cestnou a leteckou dopravou, pre
osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a
poradenstva a pre prevádzkovateľov
c) pre osoby poverené profesionálnou prepravou eurovej hotovosti cestnou dopravou,
pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a
poradenstva a pre prevádzkovateľov

29.

Bezpečné miesto podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o profesionálnej
cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi
eurozóny
a) znamená miesto v zabezpečenom priestore, ktoré je prístupné pre vozidlá CIT
a v ktorom možno vozidlá CIT bezpečne naložiť a vyložiť
b) znamená miesto v nezabezpečenom priestore, ktoré je prístupné pre vozidlá CIT a v
ktorom možno vozidlá CIT naložiť a vyložiť
c) znamená miesto v zabezpečenom priestore, ktoré nie je prístupné pre vozidlá CIT a
v ktorom nemožno vozidlá CIT naložiť a vyložiť

30.

Zamestnanci bezpečnostnej služby CIT sa zúčastňujú na ďalších školeniach v oblastiach
stanovených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o profesionálnej
cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi
eurozóny
a) najmenej každé tri roky
b) nikdy
c) najmenej každých päť rokov

31.

Znalosť jazykov používaných miestnymi orgánmi a obyvateľstvom v príslušných
oblastiach tranzitného členského štátu a hostiteľského členského štátu aspoň na úrovni
A1
a) musia mať dvaja zamestnanci bezpečnostnej služby CIT vo vozidle CIT
b) musí mať aspoň jeden zamestnanec bezpečnostnej služby CIT vo vozidle CIT
c) nemusia mať zamestnanci bezpečnostnej služby CIT vo vozidle CIT
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32.

Žiadateľ o udelenie licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy
eurovej hotovosti cestnou dopravou
a) nemusí mať platné poistenie občiansko-právnej zodpovednosti prinajmenšom na
krytie škôd na živote a majetku tretích strán bez ohľadu na to, či je poistená
prepravovaná hotovosť
b) nemusí mať platné poistenie občiansko-právnej zodpovednosti prinajmenšom na
krytie škôd na živote a majetku tretích, ak je poistená prepravovaná hotovosť
c) musí mať platné poistenie občiansko-právnej zodpovednosti prinajmenšom na
krytie škôd na živote a majetku tretích strán bez ohľadu na to, či je poistená
prepravovaná hotovosť
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