
1 

 

Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Klip 4: „Kto vyberá dane a prečo?“ 
Opis klipu: 

 

 

Ukážkový 
obrázok 

 
Názov Kto vyberá dane a prečo? 

Krátky opis V tomto klipe je predstavená úloha daňových úradov v jednotlivých členských štátoch 
a spôsob, akým sa daňové príjmy premietajú do neoceniteľných investícií a verejných 
služieb na miestnej a vnútroštátnej úrovni, aby sa zabezpečila lepšia kvalita života pre 
všetkých. 

Systém výberu daní je predstavený pomocou ľahko zrozumiteľnej analógie s tým, ako 
včely zbierajú a delia sa o zdroje v úli. Sú predstavené miestne a štátne rozpočty, ako 
aj spôsoby, akými sa zásobujú finančnými prostriedkami, a ako sa tieto finančné 
prostriedky napokon poskytujú daňovníkom.   

Podrobnost
i 

Zámer: 

Študenti by mali pochopiť úlohu daňových úradov v jednotlivých členských štátoch a 
spôsob, akým sa daňové príjmy premietajú do neoceniteľných investícií a verejných 
služieb na miestnej a vnútroštátnej úrovni, aby sa zabezpečila lepšia kvalita života pre 
všetkých. 

 

Ciele: 
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Ide o lekciu na samostatné online vzdelávanie. Má takúto štruktúru:  

o Predstavenie všeobecného daňového systému 

o Miestne dane a miestny rozpočet: príklady a všeobecné použitie 
miestnych daňových prostriedkov 

o Štátny rozpočet: úloha a typy investícií podporených zo štátneho rozpočtu 

o Záver 

Učitelia môžu použiť túto lekciu ako celok alebo si vybrať konkrétne časti podľa 
potreby. Odhadovaný čas na zvládnutie celej lekcie a navrhovaných doplňujúcich 
aktivít je 30 minút. 

Materiály: 

Mikroklip „Kto vyberá dane a prečo?“ 

Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor) 

 Slovná zásoba: 

dane, daňový systém, miestne dane, miestny rozpočet, štátny rozpočet, verejné 
služby, investície 

Ako 
používať 
túto lekciu 

Kroky aktivity: 

Úvod 

Položte študentom niekoľko zahrievacích otázok: 

- Kedy vaši rodičia platia dane, kam tieto peniaze idú? 

- Vedie niekto záznamy o daniach, ktoré zaplatil každý daňovník? Kto je to? 

- Ak sa všetky peniaze, ktoré daňovníci zaplatia na daniach, zhromaždia, kto 
rozhoduje, ako sa táto suma použije? 

- Za čo sa platí peniazmi z daní? 

Všeobecný daňový systém 

- Keď daňovníčka v klipe zaplatí daň, je to príležitosť porozprávať sa o úlohe 
daňových úradov 

- Rozviňte analógiu s úľom 

o Vyzvite triedu, aby uviedla príklady situácii z bežného života, kedy sa 
zhromaždili zdroje, aby sa zabezpečila celá rodina alebo 
všeobecnejšie väčšia skupina 

Miestny rozpočet 

- Vyzvite triedu, aby uvažovala, ako odpovedať na otázku 2QT: „Ale prečo 
mestá a dediny potrebujú vlastné úspory? Nestačí mať štátny rozpočet?“ 

o porozprávajte sa o situácii vo vašom meste/dedine 

o porozprávajte sa o konkrétnom daňovom režime vo vašej krajine 
alebo regióne 

o uveďte príklady na vysvetlenie decentralizácie („Kto by mal 
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rozhodnúť, aké hračky dostanete na narodeniny? Mali by ste to byť vy 
alebo riaditeľ školy?“) 

o vyvoďte závery o význame miestneho rozpočtu a o platení miestnych 
daní s cieľom rozprúdiť miestny rozpočet 

Štátny rozpočet 

- Porozprávajte sa o potrebe štátneho rozpočtu na základe otázky 2QT: „Ak 
majú všetky veľké a malé mestá a dediny svoje rozpočty a starajú sa o svoje 
potreby z týchto rozpočtov, prečo potrebujeme aj štátny rozpočet?“ 

o uveďte príklady veľkých verejných investícií vo vašom okolí (diaľnice, 
priehrady, letiská atď.) 

o porozprávajte sa o tom, pre koho sú prínosné a prečo je dôležité mať 
služby a infraštruktúru, ktoré sú prínosné pre celé regióny alebo pre 
celú krajinu 

o hovorte o podpore, ktorá sa poskytuje zo štátneho rozpočtu pre 
miestne rozpočty 

Úloha daňovníka 

- Spýtajte sa, ako sa verejné investície zachovávajú z roka na rok. Rozoberajte, 
ako sa rozširuje infraštruktúra a prečo je dôležité, aby malo prínos čo najviac 
občanov  

o porozprávajte sa o tom, prečo sa miestne rozpočty a štátny rozpočet 
musia každý rok napĺňať 

o porozprávajte sa o význame platenia daní v tejto súvislosti 

o uveďte myšlienku detí ako daňovníkov (pri každom ich nákupe) 

Záver 

- Kto vyberá dane? 

- Čo sa spraví s peniazmi z daní po ich vyzbieraní? Na čo sa používajú? 

- Aké druhy rozpočtov existujú? Prečo potrebujeme miestny aj štátny 
rozpočet? 

- Kto napĺňa verejné rozpočty?  

- Prečo je dôležité zabezpečiť do štátneho a miestneho rozpočtu prostriedky, 
ktoré potrebujú? 

 

 

Kategória Mikroučenie 

Hlavná 
cieľová 
skupina 

9 až 12 rokov 

Súvisiace 
školské 

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