
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

SZLOVÁK NYELV 

FELSŐFOK 
 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 
I. FELADAT Elérhető pontszám: 10 pont 

A hanganyag írott változata: 
 

Svet vyzbrojuje zločinné režimy 

 

Minulý rok priviezli do márnic v Guatemale 5781 zavraždených ľudí. Prevažná väčšina z nich zomrela 

po výstrele z ľahkej zbrane. 

Na zozname najväčších dovozcov malých zbraní do tejto stredoamerickej krajiny boli v rokoch 2004 

až 2006 aj Slovensko a Česko. Tvrdí to ľudskoprávna organizácia Amnesty International. 

Napriek tomu, že podľa odhadov organizácie OXFAM zabijú ročne vo svete zbraňami až tisíc ľudí, 

krajiny, ktoré podporujú prísnejšiu kontrolu obchodu so zbraňami, naďalej vyzbrojujú aj štáty, kde 

prebiehajú vojnové konflikty alebo sa porušujú ľudské práva. 

Pritom už v roku 2006 viac než 150 členských krajín OSN vrátane Slovenska vyjadrilo svojím 

podpisom podporu záväznej zmluve na kontrolu obchodu so zbraňami. Britská vláda chce o tom 

hovoriť aj na 63. valnom zhromaždení OSN. 

Pred dvoma rokmi len 40 krajín podporovalo takúto zmluvu. Teraz sú to tri štvrtiny štátov sveta. 

Správa Amnesty International poukazuje na prípady, keď sa zbrane predávali aj do krajín, kde boli 

použité proti civilnému obyvateľstvu. 

Veľkí výrobcovia zbraní ako Čína a Rusko zasa ponúkajú svoje výrobky aj režimom, ktoré otvorene 

porušujú základné ľudské práva svojich občanov. 

Vojenský režim v Barme, ktorý v septembri minulého roku krvavo potlačil demonštrácie mníchov, 

kúpil v roku 2006 od Ruska 100 veľkokalibrových delostreleckých systémov. Od decembra 2007 

vybavila barmská vláda svoju armádu 450 vojenskými vozmi, ktoré pre ňu vyrobila Čína. 

Rozporným obchodom sa nevyhli ani Spojené štáty, najväčší vývozca zbraní, ktorý v roku 2006 na 

zbrojnom exporte zobchodoval 43 miliárd dolárov. Amnesty International vyzýva členské štáty, aby 

sa čo najskôr dohodli na znení zmluvy, ktorá by sprísnila podmienky na predaj zbraní. 

Zdokumentované prípady svedčia o tom, že takáto dohoda je potrebná. 

Pozitívny postoj väčšiny členov OSN by mohol, podľa hovorkyne Amnesty International, viesť k 

prijatiu návrhu zmluvy. „Je tu šanca, že by sa to mohlo sta”. 
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Hallgassa meg a következő idegen nyelvű szöveget kétszer és válaszoljon magyar nyelven a 
feladatlapon található kérdésekre.  

 
Kérdések: 
 

1) Milyen listán szerepel Szlovákia és Csehország? (2 pont) 

 

 

 

2) Miről tájékoztatnak az Amnesty International hírei? (2 pont) 

 

 

 

3) Mi jellemzi a kínai és az orosz nagy fegyverszállítókat? (2 pont) 

 

 

 

4) Mit vásárolt Oroszországtól 2006-ban a burmai katonai rezsim? (2 pont) 

 

 

 

5) Milyen szerződéskötésre szólítja fel az országokat az Amnesty International? (2 pont) 
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MINTAMEGOLDÁS 

 

 

1) Milyen listán szerepel Szlovákia és Csehország? (2 pont) 

 A Közép-Amerikába fegyvereket legnagyobb mennyiségben szállító országok listáján szerepel 

 (2). 

 

2) Miről tájékoztatnak az Amnesty International hírei? (2 pont) 

 Olyan esetekről, ahol a civil lakosság ellen is felhasználták a könnyű fegyvereket (2). 

 

3) Mi jellemzi a kínai és az orosz nagy fegyvergyártókat? (2 pont) 

 Hogy gyártmányaikat olyan országoknak is kínálják, amelyek nyíltan megsértik az alapvető 

 emberi jogokat (2). 

 

4) Mit vásárolt Oroszországtól 2006-ban a burmai katonai rezsim? (2 pont) 

 100 nagykaliberű tüzérségi rendszert (2). 

 

5) Milyen szerződéskötésre szólítja fel az országokat az Amnesty International? (2 pont) 

 Olyan szerződéskötésre, amely a fegyverkereskedés megszigorításáról szól (2). 


