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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Klip 11: „Daň z pridanej hodnoty – DPH“ 
Opis klipu: 

 

 

Ukážkový 
obrázok 

 
 

Názov Daň z pridanej hodnoty – DPH 

Krátky opis Zámerom tejto aktivity je pomôcť študentom pochopiť, čo predstavuje daň z 
pridanej hodnoty, a ako sa platí a vyberá v EÚ. 

Podrobnosti Zámer: 

Študenti by mali pochopiť, čo predstavuje daň z pridanej hodnoty, a ako sa platí a 
vyberá v EÚ. 

Ciele: 

Pochopiť všeobecný pojem „pridaná hodnota“ výrobku alebo služby. 

Identifikovať postup prijímania a platenia DPH, až kým sa nedostane do konečnej 
destinácie, ktorou je štátny rozpočet. 

Identifikovať úlohu EÚ pri výbere daní a to, ako sa financuje rozpočet EÚ. 

Materiály: 
Mikroklip „Daň z pridanej hodnoty – DPH“ 
Interaktívna tabuľa (alebo len LCD projektor) 
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Slovná zásoba: 

dane, pridaná hodnota, štátny rozpočet. 

 

Ako používať 
túto lekciu 

Kroky aktivity: 

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

Prehrajte prvú časť. Pozastavte klip a porozprávajte sa o tom, ako sa zlepšovaním 
výrobku alebo služby časom pridáva hodnota ku konečnému výrobku alebo 
službe, ktoré sa poskytujú spotrebiteľovi. 

Prehrajte animáciu, ktorá zobrazuje postup DPH a identifikujte všetky zložky, 
ktoré sa pridávajú ku konečnému výrobku, a ako sa týmto spôsobom tvoria dane 
pre všetky subjekty, ktoré sa podieľali na vývoji výrobku.  

Prehrajte časť „DPH a rozpočet EÚ?“. Pozastavte klip a pozrite sa na rozdiely v 
sadzbách DPH medzi členskými štátmi EÚ. Identifikuje, akú úlohu má pri vyberaní 
daní EÚ. 

Záver: 

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

Ako príklad uveďte stoličku, ktorá sa predáva v obchodoch. Napíšte na papier 
najmenej troch prechodných výrobcov súčastí na stoličku. Predstavme si, že 
stolička v obchodoch stojí 50 eur. Viete vypočítať, koľko peňazí sa zaplatí na DPH 
za tento výrobok vo vašej krajine, a kto zaplatí DPH z vášho zoznamu? 

Aká je sadzba DPH vo vašej krajine? Ak máme výrobok, ktorý stojí 30 eur, akú DPH 
musíme zaplatiť? 

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

 

Kategória Mikroučenie 

Hlavná cieľová 
skupina 

13 až 17 rokov 

Súvisiace 
školské 
predmety 

ekonomika, etika, angličtina ako cudzí jazyk, náuka o spoločnosti, matematika 
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