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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Klip 7: „Aké druhy daní existujú?“ 
Opis klipu: 

 

 

Ukážkový 
obrázok 

 
 

Názov Aké druhy daní existujú? 

Krátky opis Cieľom tejto aktivity je pomôcť študentom pochopiť hlavné typy daní, ktoré platia v 
Európskej únii. 

Podrobnosti Zámer: 

Študenti by mali pochopiť hlavné typy daní, ktoré platia v Európskej únii. 

Ciele: 

Identifikovať a pochopiť hlavné typy daní, ktoré platia v členských štátoch 

Pochopiť rozdiel medzi priamymi a nepriamymi daňami. 

Vysvetliť potrebu zdanenia činností jednotlivcov a firiem. 

Identifikovať, do ktorej kategórie najlepšie zapadá každý z predstavených príkladov. 

 

Materiály: 

Mikroklip „Aké druhy daní existujú?“ 

Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor) 
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Slovná zásoba: 

dane, priame a nepriame dane, dane z príjmu právnických osôb, DPH 

Ako používať 
túto lekciu 

Kroky aktivity: 

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

Prehrajte prvú časť, v ktorej sú predstavené pojmy priama a nepriama daň. 
Vysvetlite, prečo určitý podiel mesačného príjmu jednotlivca putuje na dane, a ako 
to súvisí s prínosmi, ktoré získa. Vysvetlite, prečo sa nepriama daň líši od priamej 
dane. 

Prehrajte nasledujúce časti, v ktorých profesorka ekonómie Gabrielle ukazuje 
príklady priamych aj nepriamych daní. Porozprávajte sa so študentmi o všetkých 
pojmoch predstavených v príkladoch. 

Prehrajte časť, v ktorej profesorka uzatvára predstavené príklady a predstavuje 
hlavné hľadiská obidvoch kategórii daní. Prehrajte poslednú časť a diskutujte o 
clách a ich nutnosti pre hospodárstvo. 

 

Záver: 

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

Vyzvite študentov, aby vytvorili zoznam v súvislosti s ich rodinou, na ktorom uvedú 
priame a nepriame dane, ktoré postupom času zaplatili. 

Zorganizujte v triede hru, v ktorej bude jeden colník a ostatní študenti si musia 
vyzdvihnúť balík a zaplatiť clo, ak je to potrebné, v závislosti od hodnoty balíka. 

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

Kategória Mikroučenie 

Zameranie Deti 

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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