Test č.1
1 Cena štátu (príjmy celej verejnej správy prepočítané na obyvateľa)
dosiahne v roku 2017:
a) 2 971 €
b) 4 774 €
c) 6 164 €
2 Ktoré z nasledujúcich ministerstiev minie v roku 2016 najmenej peňazí (182€
na obyvateľa)?
a) Ministerstvo školstva
b) Ministerstvo práce
c) Ministerstvo obrany
3 Priemerne zaplatí na odvodoch za zdravotné poistenie každý občan ročne
(príjmy zdravotných poisťovní z poistného- odvody platené poistencami):
a) 107 €
b) 526 €
c) nič, zdravotníctvo je bezplatné
4 Štátna prémia na stavebné sporenie je financovaná z rozpočtu:
a) Ministerstva hospodárstva
b) Ministerstva kultúry
c) Ministerstva dopravy a výstavby
5 Viac daní zaplatíme na ochranu životného prostredia alebo na podporu
cirkví a kultúry (Ministerstvo kultúry)?
a) rovnako
b) na ochranu životného prostredia
c) na podporu kultúry a cirkví
6 Maastrichtský dlh verejnej správy prepočítaný na obyvateľa vzrástol
medzi rokmi 2012 a 2017 o
a) 610 €
b) 1 274 €
c) 6 110 €
7 Čo je najväčšia výdavková položka v rozpočte Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR?
a) Dotovanie železničnej dopravy a investície
b) Podpora Štátneho fondu rozvoja bývania
c) Budovanie a správa ciest
8 O koľko % vzrástli (klesli) výdavky na obranu medzi rokom 2010 a rozpočtom
na rok 2017?
a) stúpli o 16 %
b) 0 %
c) klesli o 16 %
9 O koľko bol v roku 2017 nižší výnos zo spotrebných daní v porovnaní
s daňou z príjmu fyzických osôb?
a) 549 €
b) 1 235 €
c) 700 €

Test č.2
1 Cena štátu (príjmy celej verejnej správy prepočítané na obyvateľa)
dosiahne v roku 2017:
a) 6 164 €
b) 4 774 €
c) 2 971 €
2 Najviac daní na obyvateľa zaplatíme formou:
a) dane z príjmu
b) dane z pridanej hodnoty
c) spotrebných daní
3 Priemerne zaplatí každý pracujúci ročne na dôchodky vyplácané z fondu
starobného poistenia Sociálnej poisťovne (výdavky poistného systému 2016)
a) 1 210 €
b) 5 845 €
c) 4 210 €
4 Šport je financovaný z rozpočtu:
a) Ministerstva školstva
b) Ministerstva kultúry
c) Ministerstva zdravotníctva
5 Viac daní zaplatíme na financovanie pôdohospodárstva alebo na
zabezpečenie bezpečnosti v štáte (polícia, hasiči)?
a) zabezpečenie bezpečnosti
b) rovnako
c) financovanie pôdohospodárstva
6 Daňové zaťaženie Slovenska merané podielom daňových príjmov štátu na
hrubom domácom produkte (HDP) bolo v roku 2016 v porovnaní s Českou
republikou
a) nižšie
b) vyššie
c) rovnaké
7 Čo je najväčšia položka v rozpočte Všeobecnej pokladničnej správy v roku
2017:
a) splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu
b) dotácia Sociálnej poisťovne
c) odvody do EÚ vrátane rezerv
8 O koľko % klesli výdavky na pôdohospodárstvo medzi rokom 2010 a
rozpočtom na rok 2017?
a) 18 %
b) 36 %
c) 103 %
9 O koľko by musel stúpnuť výnos dane z príjmov fyzických osôb, keby sme
chceli mať v roku 2017 vyrovnaný rozpočet ?
a) rovnaké
b) 1,08 mld. €
c) 5,2 mld. €

Test č.3
1 Plánované výdavky verejnej správy prepočítané na jedného obyvateľa
dosiahnu v tomto roku 2017:
a) 3 180 €
b) 6 364 €
c) 7 180 €
2 Výdavky štátu sú v porovnaní s príjmami v roku 2017:
a) vyššie
b) nižšie
c) rovnaké
3 Zdravotné poisťovne utratia ročne priemerne na jedného obyvateľa za
lieky a zdravotnícke pomôcky:
a) 108 €
b) 261 €
c) 308 €
4 Slovensko musí za členstvo v EÚ platiť odvody a vytvárať rezervy
potrebné na financovanie projektov EÚ, z ktorého rozpočtu sú tieto odvody
hradené?
a) Ministerstva financií
b) Ministerstva zahraničných vecí
c) Všeobecnej pokladničnej správy
5 Viac daní zaplatíme na zabezpečenie spravodlivosti (výdavky na súdenie a
väznenie) alebo na financovanie výberu daní, ciel a riadenie financií štátu?
a) zabezpečenie spravodlivosti
b) výber daní, ciel a spravovanie financií
c) rovnako
6 Cena štátu (koľko štát vyberie) na obyvateľa, ktorú platí Slovák, je oproti
cene štátu, ktorú platí Rakúšan nižšia:
a) zhruba osemkrát
b) zhruba dvakrát
c) zhruba trikrát
7 Čo je najväčšia výdavková položka v rozpočte Ministerstva práce a rodiny?
a) rodičovský príspevok
b) pomoc v hmotnej núdzi
c) pomoc zdravotne postihnutým
8 O koľko % vzrástli príjmy štátu z dane z príjmov právnických osôb medzi
rokom 2010 a rozpočtom na rok 2017?
a) 26 %
b) 80 %
c) 41 %
9 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2017 zamestnáva:
a) 5477 osôb
b) 13 133 osôb
c) viac ako 25-tisíc osôb

