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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Klip 5: „Mám prínos z daní? Aký?“ 
Opis klipu: 

 

 

Ukážkový 
obrázok 

 
Názov Mám prínos z daní? Aký? 

Krátky opis V klipe sa vysvetľujú mnohé spôsoby, ktorými dane zlepšujú životy detí a tých, ktorí 
sa o ne starajú. V animácii sú predstavené príklady rôznych prínosov, ktoré 
ponúkajú verejné služby financované daňami, zameriava sa na zásadnú úlohu, 
ktorú dane zohrávajú v bežnom živote každého človeka. 

Na porovnanie sa v klipe rozoberajú dôsledky neplatenia daní. Rieši sa otázka 
daňového úniku. Opisuje sa ako nezákonný spôsob správy príjmu jednotlivca a 
poukazuje sa na to, aké negatívne dôsledky má závažný nedostatok solidarity pre 
celú spoločnosť. Rozvíja sa aj význam zodpovedného prístupu k daniam so 
zameraním sa na to, ako príspevok každého daňovníka môže pomôcť zabezpečiť 
lepšiu životnú úroveň pre všetkých. 

 

 

Podrobnosti Zámer: 

Študenti by mali pochopiť spôsoby, ktorými dane zlepšujú životy detí a tých, ktorí 
sa o ne starajú. 
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Ciele: 

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

o Priamy vplyv daní na životy detí 

o Ako dane pomáhajú deťom 

o Peniaze vyzbierané na daniach sú prínosné pre všetkých 

o Dôsledky neplatenia daní 

o Daňový únik 

o Predstav si svet bez daní 

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 „Mám prínos z daní? Aký?“ 

Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor) 

Slovná zásoba: 

dane, daňový únik, daňovníci 

Ako používať 
túto lekciu 

Kroky aktivity: 

Úvod 

Položte študentom niekoľko otvorených otázok: 

- Čo sa financuje z peňazí vyzbieraných na daniach? 

- Máte prínos z nejakých týchto služieb alebo zariadení? Aký? 

- Ako by sa zmenil váš život, keby tieto služby a zariadenia zmizli? 

- Čo by sa podľa vás stalo, keby sa väčšina daňovníkov rozhodla, že si 
nebude plniť svoje daňové povinnosti a prestala by platiť dane? 

Dane pomáhajú deťom 

- Diskutujte so študentmi:  

o Poskytujú daňové prostriedky prínosy len dospelým, ktorí platia 
dane? 

o Vymenujte nejaké verejné služby, ktoré využívate. 

Peniaze z daní sú prínosné pre všetkých 

- Diskutujte so študentmi:  

o Prečo podľa vás môžete využívať služby zabezpečené daňami, 
napriek tomu, že vy osobne platíte malé dane!  

o Je to spravodlivé? Prečo? 
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o Porozprávajte sa, prečo je dôležité zlepšovať životnú úroveň pre 
všetkých, a ako to môže pomôcť komunitám, aby sa stali 
produktívnejšie, úspešnejšie, spokojnejšie, a aby poskytovali 
príjemné prostredie na život. 

Daňový únik 

- Čo je to daňový únik? 

o zámerne klamne opísať svoj skutočný stav daňovým úradom, aby 
sa znížila suma splatných daní 

- Porozprávajte sa so študentmi o dôsledkoch daňového úniku 

o menej finančných prostriedkov pre verejné rozpočty 

o väčšia záťaž pre čestného daňovníka 

o nezákonné financovanie privilégií, na ktoré sa vzťahuje únik 

- Používajú ľudia, ktorí unikajú pred platením daní, verejné služby a 
infraštruktúru? Je to spravodlivé?  

Predstav si svet bez daní 

- Spýtajte sa študentov:  

o Čo by sa stalo so všetkými verejnými službami, ktoré teraz 
využívame, keby každý prestal platiť dane? 

o Aké zdroje by sa používali na zachovanie fungovania verejných 
služieb, keby komunita prestala prispievať do verejného rozpočtu? 

o Ktoré služby by utrpeli, keby nebolo dostatok peňazí z daní na ich 
podporu? 

o Aký vplyv by to malo na teba a tvoju rodinu? 

- Diskutujte o úlohe daňovníkov pri podpore verejných služieb a 
investícií. 

Záver 

- Aký vplyv majú dane na tvoj život? Aké dôležité sú pre teba služby 
financované z daní? 

- Má daňový únik na teba vplyv? Aký? 

- Vieš si predstaviť život bez verejných služieb financovaných z daní? Ako by 
to vyzeralo? 

- Kto môže zabezpečiť, aby miestne a štátne rozpočty mali zdroje na 
poskytovanie služieb, ktoré potrebujeme? Aký dôležitý je zodpovedný 
prístup k daniam v tejto súvislosti? 

Kategória Mikroučenie 

Hlavná cieľová 
skupina 

9 až 12 rokov 

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