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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Klip 3: „Kto v súčasnosti platí dane?“ 
Opis klipu: 

 

 

Ukážkový 
obrázok 

 
 

Názov Kto v súčasnosti platí dane? 

Krátky opis Cieľom aktivity je pomôcť študentom, aby pochopili, kto má v súčasnosti povinnosť 
platiť dane, a aké sú hlavné kategórie daňovníkov. 

Podrobnosti Zámer: 

Študenti by mali pochopiť, kto má v súčasnosti povinnosť platiť dane, a aké sú 
hlavné kategórie daňovníkov. 

Ciele: 

Identifikovať potrebu platenia daní a ich vplyv na blaho komunity.  

Identifikovať dve hlavné kategórie daňovníkov. 

Vysvetliť výhody a povinnosti, ktoré má človek od detstva do dospelosti, pokiaľ ide 
o dane. 

Diskutovať, aké druhy daní by mala platiť každá kategória zo svojich činností.  

Materiály: 

Mikroklip „Kto v súčasnosti platí dane?“ 

Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor) 

Slovná zásoba: 
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dane, daňovníci, komunita, príjem, sociálne príspevky 

Ako používať 
túto lekciu 

Kroky aktivity: 

Prehrajte úvodnú časť klipu. Pozastavte klip a ubezpečte sa, že študenti pochopili 
zápletku. 

Prehrajte časť „Kategórie daňovníkov“. Pozastavte klip a porozprávajte sa so 
študentmi o tom, či vedia, čo je to „štátna pokladnica“, a či pochopili, prečo bol 
príspevok Superdaňovníka prínosný pre komunitu. Preberte hlavné kategórie 
daňovníkov: jednotlivci a firmy. 

Všimnite si prínosy v predstavenom vývoji a spýtajte sa detí, v akom bode života by 
mal podľa nich človek platiť dane. 

Prehrajte časť „Vhodné rozdelenie daní“. Pozastavte klip a zamerajte sa na 
predstavenie spojitosti medzi daňami, ktoré platia jednotlivci, a daňami, ktoré 
platia firmy – z predstavených príkladov, a ako sa navzájom ovplyvňujú. 

Prehrajte časť „Ako deti prispievajú k daniam?“ a zdôraznite, že hoci zatiaľ neplatia 
dane, časť peňazí, ktoré sa minú na jednoduché veci, ktoré chcú, putuje na dane. 

Záver: 

Môžete zorganizovať triednu diskusiu na základe pojmov predstavených v 
mikroklipe. Môžete riešiť tieto témy: 

Identifikujte nejakých jednotlivcov a podniky z vašej komunity, ktorí platia dane. 

Spravte zoznam všetkých vecí, ktoré vaša rodina kúpila pre vás minulý týždeň. 
Myslíte si, že ste nejako prispeli do štátneho rozpočtu? 

Spravte rozhovor s vašou rodinou a spýtajte sa ich, ako prispievajú k blahu 
komunity. 

Vzdelávaciu hru zahrnutú do tejto časti môžete tiež použiť ako domácu úlohu na 
upevnenie pojmov predstavených v lekcii. 

Kategória Mikroučenie 

Hlavná cieľová 
skupina 

9 až 12 rokov 

Súvisiace 
školské 
predmety 

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