
T E S T 
NA OVERENIE POCHOPENIA TÉMY 

 
„OBRANA A EKONOMIKA V ČASE GLOBALIZÁCIE A ZMIEN V BEZPEČNOSTNOM 

PROSTREDÍ“ 
 

1. Ekonomika obrany je: 
a. vedná disciplína skúmajúca vedenie ozbrojeného zápasu, vojny, 
b. veda, ktorá skúma materiálne a technické zabezpečenie obrany štátu, 
c. veda o ekonomickom zabezpečení obranných potrieb štátu. 
 

2. Kedy sa sformulovala ekonomika obrany ako vedná disciplína? 
a. V starovekom Grécku. 
b. V období 1. svetovej vojny. 
c. V roku 1234 v Inkskej ríši 

 
3. Ktoré výdavky patria do priamych obranných výdavkov? 

a. Výdavky na mzdy, služobné príjmy, nákup techniky, vojenský výskum a vývoj. 
b. Výdavky na špecifické konštrukčné úpravy vojenskej techniky. 
c. Výdavky na civilnú obranu a prípravu obyvateľstva na obranu. 

 
4. Ako sa delia obranné výdavky z hľadiska vojenskej sily štátu? 

a.  Aktívne a pasívne. 
b. Osobné a materiálne. 
c. Bežné a kapitálové. 

 
5. Ako sa delia obranné výdavky z hľadiska rozpočtovej politiky? 

a. Priame a nepriame. 
b. Bežné a kapitálové. 
c. Osobné a materiálne. 
 

6. Kapitálové obranné výdavky sú: 
a. nasmerované do civilného sektoru mimo rezort obrany, ale zároveň slúžia aj na 

zabezpečenie obranyschopnosti štátu, 
b. výdavky na personál, výcvik, školenia, kurzy, prevádzku a údržbu vojenskej techniky, 

nákup náhradných dielov, PHM, potraviny, spojenie, pranie, čistenie, energie, atď., 
c. spojené s obstarávaním novej vojenskej techniky, vojenských stavieb a vojenskej 

infraštruktúry, s modernizáciou zbraňových systémov, výskumom a vývojom, atď. 
 
7. Ako sa delia obranné výdavky z ekonomického hľadiska? 

a. Výdavky na výstroj a výzbroj. 
b. Výdavky pre pozemné sily, vzdušné sily a sily výcviku a podpory. 
c. Osobné a materiálne. 

 
8. Čo zahŕňajú osobné výdavky? 

a. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania profesionálnych vojakov a 
civilných zamestnancov, výdavky na ich odbornú a jazykovú prípravu, výsluhové 
dôchodky, dôchodky vojenských veteránov a pod. 

b. Nákup, prevádzka a udržiavanie techniky. 
c. Výdavky na zvýšenie nosnosti mostov, v prípade potreby presunov ťažkej vojenskej 

techniky, výstavby nových budov a zariadení. 
  
9. Najčastejšie používaným ukazovateľom pri porovnávaní výšky vojenských výdavkov je: 

a. výška vojenských výdavkov v danej krajine na jeden kilometer štátnej hranice, 
b. podiel výšky vojenských výdavkov na hrubom domácom produkte, 
c. výška vojenských výdavkov na jedného jej vojaka. 

 
10. Ktorý štát sa podieľa najväčšou mierou sa na celosvetových vojenských výdavkoch? 

a. Spojené štáty americké. 
b. Slovensko. 
c. Nemecko.  


