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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Lekcie pre tínedžerov 
T04: „Skutoční hráči sú daňovníci“ 
Opis lekcie 

 

 

Ukážkový 
obrázok 

 
Názov Skutoční hráči sú daňovníci 

Krátky opis Lekcia predstavuje samostatný materiál na online vzdelávanie. Je štruktúrovaná 
do 2 hlavných častí:  

• Časť 1 – Dane pre podnikateľov 
• Časť 2 – Možný vzor – daňový poradca 

 

Podrobnosti Zámer: 

Študenti by mali rozvinúť podnetnú diskusiu o tom, ako si môžu založiť a udržať 
vlastný podnik, o dani z ich príjmu a oslobodení od dane. 
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Ciele: 
Lekcia môže byť veľmi užitočným zdrojom, ktorý učitelia môžu odporučiť pri 
príprave na hodinu o etike. Študentom sa môže poskytnúť zoznam koncepcií, 
ktoré si majú všímať počas lekcie, napr.: 

• Aké dane platia podnikatelia?  
• Aké sú možnosti oslobodenia od dane? 
• Ako vypočítať dane. 
• Koľko môžem zarobiť ako daňový poradca, keď som tínedžer? 

 

Materiály: 
Kurz „Skutoční hráči sú daňovníci“ 
Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor) 
 
Slovná zásoba: 

Podnikatelia, dane, zdanenie, daňový poradca, oslobodenie od dane 

Ako používať 
túto lekciu 

Kroky aktivity: 

Lekciu tiež možno použiť ako aktivitu na upevnenie učiva, domácu úlohu po výuke 
o daniach na hodine. Študentov môžete vyzvať, aby riešili kvízy a vyjadrili sa k 
niektorým scenárom predstaveným v lekcii, ktoré nadväzujú na diskusiu a 
koncepcie rozoberané na hodine. Príklady úloh: 

• Vysvetlite tínedžerom, ako zistiť, akú veľkú daň zaplatia.  
• Odlíšte povinnosti zamestnaných tínedžerov oproti samostatne zárobkovo 

činným tínedžerom.  
• Poukážte na výhody a nevýhody podnikania.  
• Preveďte tínedžerov postupom výpočtu zdaniteľného príjmu.  
• Predstavte tínedžerom, čo robí daňový poradca, a motivujte ich, aby 

uvažovali o tejto profesii.  

Záver: 

Lekcia sa môže použiť ako celok alebo učitelia môžu použiť jednotlivé časti lekcie 
podľa svojich potrieb. Priemerný čas na zvládnutie celej lekcie sa odhaduje na 30 
minút. 

Kategória Elektronická lekcia pre tínedžerov 

Hlavná cieľová 
skupina 

13 až 17 rokov 

Súvisiace 
školské 
predmety 

ekonomika, etika, angličtina ako cudzí jazyk, náuka o spoločnosti, matematika 
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