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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Klip 1: „Čo je to daň?“ 
Opis klipu: 

 

 

Ukážkový 
obrázok 

 

 
Názov Čo je to daň? 

Krátky opis V klipe sa predstavujú pojmy daň a zdanenie mladému publiku pomocou robota z 
vesmíru (2QT), ktorý bude sprevádzať študentov. V lekcii sa predstavuje pojem 
„spoločné príspevky“ a prepája sa s myšlienkou podpory spoločného dobra. 
Pojmy sú vysvetlené na príkladoch z bežného života, s ktorými sa študenti môžu 
ľahko stotožniť. 

Dane sú odlíšené od ostatných typov platieb a sú predstavené ich hlavné 
vlastnosti. Každá vlastnosť je vysvetlená pomocou vizuálnych pomôcok a dialógu 
jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Poskytuje sa súhrnná definícia daní so 
stručným opisom pojmov predstavených v lekcii. 

 

Podrobnosti Zámer: 

Cieľom tejto aktivity je pomôcť študentom pochopiť pojmy daň a zdanenie. 

Ciele: 

Lekcia predstavuje samostatný materiál na online vzdelávanie. Má takúto 
štruktúru:  
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o Hlavné vlastnosti daní 

o Dane sú spoločný príspevok 

o Financovanie spoločného dobra 

o Ako sa dane odlišujú? 

o Základná definícia daní 

o Záver 

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

Materiály: 
Mikroklip „Čo je to daň?“ 
Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor) 

  

Slovná zásoba: 

daň, zdanenie 

Ako používať 
túto lekciu 

Kroky aktivity: 

Úvod 

Na úvod lekcie sa môže vykonať diskusia na tému daní: 

- Kto nám povie, čo sú to dane?  

- Poznáte tento pojem?  

- Znie vám cudzo ako niečo z úplne iného sveta? 

Počas diskusie sa predstaví klip a jeho hlavný hrdina. 2QT sa potrebuje 
naučiť, čo sú to dane, ale vôbec netuší, prečo existujú, čo znamenajú, ako 
fungujú, kto ich platí. 

Hlavné vlastnosti daní: dane sú spoločný príspevok 

Po prehratí klipu sa porozprávajte so študentmi, či už uvažovali nad tým, že 
zozbierajú spolu s kolegami alebo priateľmi finančné prostriedky na nejakú 
spoločnú vec.  

- Aké boli výsledky?  

- Pomohlo, že boli početní? 

 

Hlavné vlastnosti daní: financovanie spoločného dobra 

Po prehratí klipu sa zamerajte sa na myšlienku „verejnej služby“. Uveďte 
príklady nejakých služieb predstavených v klipe. Prepojte verejné služby so 
spoločnými potrebami a spoločným dobrom. 

Spýtajte sa študentov, či už využili niektoré z týchto služieb, a či vedeli, aké sú 
dôležité pre život každého občana.  
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Rozoberte, ako sa tieto služby financujú. 

 

Ako sa dane odlišujú? 

Toto je ideálna možnosť, aby trieda odpovedala na otázky, ktoré položil 2QT. 
Porozprávajte sa o pojmoch v diagrame (povinný príspevok, vyžadujú ho len 
verejné orgány, používa sa na uhradenie verejného dobra a služieb) 

Základná definícia daní 

Vyzvite študentov, aby uviedli vlastnú definíciu daní. Prehrajte danú časť 
klipu. Porovnajte definíciu v klipe s definíciami, ktoré poskytli študenti a 
vyjadrite sa k nim. 

Záver 

Môžete sa s triedou porozprávať o pojmoch predstavených v mikroklipe: 

- Poznáte nejakú verejnú službu? 

- Máte prínos z verejných služieb? Z akých verejných služieb máte 
prínos? 

- Mal by každý platiť za verejné služby? Prečo by to mali robiť? Prečo 
by to nemali robiť? 

- Čo môžeme uskutočniť pomocou daní? 

Študenti tiež môžu spraviť krátky rozhovor s rodičmi na základe otázok 
preberaných na konci aktivity a následne prezentovať tieto rozhovory v 
triede. 

 

 

Kategória Mikroučenie 

Hlavná cieľová 
skupina 

9 až 12 rokov 

Súvisiace 
školské 
predmety 

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