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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Klip 9: „Čo je to príjem a ako sa zdaňuje?“ 
Opis klipu: 

 

 

Ukážkový 
obrázok 

 
 

Názov Čo je to príjem a ako sa zdaňuje? 

Krátky opis Cieľom tejto aktivity je pomôcť študentom pochopiť pojem príjem a to, ako sa 
uplatňuje zdanenie v tomto prípade. 

Podrobnosti Zámer: 

Študenti by mali pochopiť pojem príjem a to, ako sa uplatňuje zdanenie v tomto 
prípade. 

 

Ciele: 

Identifikovať a pochopiť zdanenie príjmu jednotlivcov aj firiem. 

Pochopiť prínosy, ktoré vznikajú na základe platenia dane z príjmu 

 

 

Materiály: 

Mikroklip „Čo je to príjem a ako sa zdaňuje?“ 

Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor) 
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Slovná zásoba: 

dane, príjem, výnosy, systém sociálneho zabezpečenia, spoločné potreby 

Ako používať 
túto lekciu 

Kroky aktivity: 

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

Prehrajte prvú časť „Predstavenie dane z príjmu – firmy a jednotlivci“. Vysvetlite, 
prečo sa spoločnosti považujú za „právnické osoby“, a prečo by mali platiť daň z 
príjmu tak isto ako jednotlivec. Porozprávajte sa o „príjme“ a o tom, čo sa stane s 
peniazmi, keď zamestnancovi príde výplata. 

Prehrajte časť „Dane, ktoré platia zamestnanci“ a porozprávajte sa o mechanizme 
zdanenia príjmu. V tejto a predchádzajúcej časti identifikujte prínosy, ktoré plynú z 
platenia dane z príjmu. Vyzvite deti, aby sa zapojili do diskusie a spoločne vytvorili 
zoznam prínosov, ktoré im plynú z predstavených príkladov. 

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, do ktorého 
zahrnú prínosy, ktoré získali zo systému sociálneho zabezpečenia. 

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, 
matematika 
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