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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Klip 6: „Čo sa stane, ak neplatíš dane?“ 
Opis klipu: 

 

 

Ukážkový 
obrázok 

 
 

Názov Čo sa stane, ak neplatíš dane? 

Krátky opis Zámerom tejto aktivity je pomôcť študentom pochopiť, aké sú nevýhody a 
dôsledky neplatenia daní. 

Podrobnosti Zámer: 

Študenti by mali pochopiť, aké sú nevýhody a dôsledky neplatenia daní. 

Ciele: 

Identifikovať a pochopiť pojem „tieňové hospodárstvo“ 

Vysvetliť, čo predstavuje falšovaný tovar a prečo poškodzuje hospodárstvo. 

Vysvetliť, prečo unikanie plateniu dane môže priniesť neželané dôsledky nielen 
pre osoby, ktoré unikajú plateniu daní, ale aj ľuďom, ktorí rozvíjajú svoje činnosti.  

Diskutovať o tom, ako môžu ľudia pomôcť zabrániť daňovému úniku.  

Materiály: 

Mikroklip „Čo sa stane, ak neplatíš dane?“ 

Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor) 
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Slovná zásoba: 

dane, tieňové hospodárstvo, daňový únik, zárobky 

Ako používať 
túto lekciu 

Kroky aktivity: 

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

Prehrajte časť „Ako sa ľudia pokúšajú uniknúť pred platením dane“, v ktorej 
audítor vysvetľuje pojem „tieňové hospodárstvo“. Pozastavte klip a porozprávajte 
sa so študentmi o predstavených príkladoch. Porozprávajte sa o tom, prečo 
vyhýbanie sa plateniu daní má negatívny vplyv na hospodárstvo, a čo sa môže stať, 
ak niekto uniká pred platením dane. 

Prehrajte časť „Ďalší spôsob, ako firma uniká pred platením dane“, v ktorej sa 
predstavuje firma v podobnej situácii. Pozastavte klip a zamerajte sa na to, prečo 
má daňový únik negatívny vplyv na jednotlivcov alebo celú spoločnosť. 

Prehrajte časť „Ako môžu občania predísť daňovému úniku“ a zdôraznite, prečo je 
dôležité dostať účet za tovar a služby, za ktoré platíme, a ako to prispieva k dobre 
fungujúcemu hospodárstvu. 

Záver: 

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

Vyzvite študentov, aby napísali tri veci, ktoré sa môžu stať, ak neplatíme dane. 
Diskutujte s triedou o tejto téme. 

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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