
T E S T 
NA OVERENIE POCHOPENIA TÉMY 

 
„OBRANA A VEREJNÝ SEKTOR V NOVOM BEZPEČNOSTNOM PROSTREDÍ“ 

 
 

1. Ako je definovaná obrana štátu podľa zákona o obrane? 
a. Obrana predstavuje súhrn opatrení, ktorými Slovenská republika zachováva mier, 

bezpečnosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť a nedotknuteľnosť svojich hraníc a plní 
záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu 
a z ďalších medzinárodných zmlúv vojenskej povahy. 

b. Obrana zabezpečuje obranyschopnosť spoločnosti v podmienkach nevojenských 
ohrození 

c. Obrana zabezpečuje verejný poriadok a vnútornú bezpečnosť 
 

2. Ako je definovaný verejný sektor? 
a. Verejný sektor predstavuje súhrn vzťahov a organizačných foriem, ktorými súkromné 

inštitúcie napomáhajú realizácii svojich záujmov 
b. Verejný sektor predstavuje tú časť národného hospodárstva, ktorá je financovaná 

z verejných financií, riadená a spravovaná verejnou správou, v ktorej sa rozhoduje 
verejnou voľbou a podlieha verejnej kontrole. 

c. Verejný sektor je tá časť ekonómie, ktorá sa nachádza v súkromnom vlastníctve. 
 

3. Aké funkcie štátu zabezpečuje verejný sektor? 
a. Obrannú, ekonomickú a sociálnu. 
b. Organizačno-legislatívnu a bezpečnostno-obrannú, ekonomickú a sociálnu. 
c. Organizačnú, obrannú a ochrannú. 

 
4. S ktorými súčasťami verejného sektora je spojený výkon organizačno-legislatívnej 

a bezpečnostno-obrannej funkcie štátu? 
a. Bankovými inštitúciami, poisťovňami, sporiteľňami 
b. Občianskymi združeniami, nadáciami, mimovládnymi organizáciami,  
c. Verejnou správou, justíciou, políciou a ozbrojenými silami 

 
5. Aké sú základné ekonomické funkcie štátu? 

a. Riadiaca, hospodárska a kultúrna. 
b. Integračná, ochranná a obranná. 
c. Alokačná, rozdeľovacia, stabilizačná 

 
6. S ktorými inštitúciami verejného sektora je bezprostredne spojený výkon sociálnej 

funkcie štátu? 
a. S tými, ktoré zabezpečujú riešenie otázok sociálnej spravodlivosti a odstraňovanie 

následkov a problémov, ktoré produkuje trhová ekonomika (MPSVaR, ÚPSVaR...). 
b. Obchodnými spoločnosťami, družstvami a živnostníkmi.  
c. Občianskymi združeniami, nadáciami, neziskovými organizáciami a náboženskými 

spoločnosťami. 
 

7. Čo je pasívna podstata výkonu sociálnej funkcie štátu? 
a. Dávky v nezamestnanosti, dôchodky, rodičovský príspevok, materské dávky, 

príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, odmena pestúnovi, náhradné 
výživné, dávka v hmotnej núdzi, príspevok na bývanie ... 

b. Vytvárania pracovných miest, podmienok na vzdelávanie, zabezpečovanie 
rekvalifikácie. 

c. Podpora vytvárania nových pracovných príležitostí. 
 
 
 
 
 
 



 
8. Čo znamená aktívna podstata výkonu sociálnej funkcie štátu? 

a. Zmierňovanie sociálnych nerovností, prerozdeľovanie dôchodkov a poskytovanie 
rôznych sociálnych dávok a transferov. 

b. Podpora vytvárania nových pracovných príležitostí, zabránenie neoprávnenému 
zneužívaniu sociálneho systému určitými skupinami alebo jednotlivcami 

c. Zaopatrenie občanov v starobe a chorobe a pri strate zamestnania. 
 

9. Na čom je založená zmiešaná  ekonomika? 
a. Na koexistencii súkromného a verejného sektora 
b. Na systéme slobodného podnikania voľnej súťaže. 
c. Na tradíciách a zvykoch. 

 
10. Čo predstavuje obrana z hľadiska ekonomickej teórie? 

a. Verejný statok 
b. Súkromný statok 
c. Trhové hospodárstvo 


