I.

Pojem „dôchodok“ môže v ekonomickej teórii označovať:
A. príjem zo zárobkovej činnosti
B. stav počas práceneschopnosti
C. príjem z investície
D. príjem vo forme sociálnej podpory štátu

MAAG - Program na zvýšenie adaptability žiakov
stredných škôl pri vstupe na trh práce
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II.

Téma odbornej prednášky: Právna úprava dôchodkového systému
Porovnanie ve kove j štruktúry obyvate ľstva SR
k 31. 12. v r. 1968 a 2004
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Sociálna poisťovňa poskytuje tieto typy dôchodkov:
A. mladomanželský dôchodok
B. invalidný dôchodok
C. vdovecký dôchodok
D. dôchodok národnostných menšín

Ak v dôchodkovom systéme prispievajú tí, čo zarábajú viac, na
dôchodky tých, čo zarábajú menej, ide o nedostatočnú:
A. likviditu dôchodkového systému
B. medzigeneračnú výmenu
C. motiváciu k plateniu vyšších odvodov
D. zásluhovosť dôchodkového systému
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ROZDIELY
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MEDZI RÔZNYMI REŽIMAMI:

SOCIALIZMUS – Máte dve kravy. Štát vám jednu zoberie a dá ju niekomu inému.
KOMUNIZMUS – Máte dve kravy. Štát vám zoberie obe a dá vám mlieko.
NACIZMUS – Máte dve kravy. Štát vám zoberie obe a vás zastrelí.
KAPITALIZMUS – Máte dve kravy. Jednu predáte a kúpite „tajnička“.
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1. V rámci 3. piliera si na dôchodok môžete sporiť napr. v poisťovni, v ........ alebo
v podielovom fonde.
2. Sporením si na dôchodok v rámci kapitalizačného piliera na seba preberáte
riziko volatility ......... .
3. Jedným z dôvodov pre spustenie dôchodkovej reformy bola snaha o zníženie
........ na štátny rozpočet v budúcnosti.
4. Štátna podpora sporenia si na dôchodok v 3. pilieri spočíva v .........
zvýhodnení.
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