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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia: 

Prvé stretnutie finančného klubu v novom školskom roku tvorilo úvod do problematiky daní, 

daňovej sústavy a daňového práva, ktorej sa budú venovať všetky nasledujúce zasadania klubu až 

do konca kalendárneho roka 2021. Účastníci vykonali základný rozbor problematiky, spravili si 

prehľad v dostupnej tlačenej aj online literatúre k tejto téme, vytvorili úlohy na samostatnú prácu 

žiakov, rozdelili ich medzi jednotlivých pedagógov a vyučovacie predmety a navrhli možné 

prednášky a exkurzie k danej téme. 

 

Kľúčové slová: 

Dane, daňová sústava, daňové podvody, priame dane, nepriame dane, miestne dane, spotrebné dane, 

daňové zákony, karuselové podvody, vratky DPH, daňová optimalizácia, neoprávnené krátenie 

dane, daňové výdavky, daňové príjmy, základ dane, daňové priznanie, splátky dane, daňové 

preddavky, štátny rozpočet, daňový subjekt, plátca dane, daňový úrad, samozdanenie, dvojité 

zdanenie, zúčtovanie dane 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Prehľad problematiky – daňové zákony v tlačenej a online forme, zmeny v daňových 

zákonoch za roky 2020 a 2021.  

2. Plánovanie úloh a aktivít pre študentov s daňovou problematikou 

3. Plánovanie prednášok a exkurzií k danej problematike 

 

 

Téma stretnutia: Daňové právo 

 

K bodu č. 1: 

 

Prehľad daňovej literatúry a právnych noriem k tejto problematike ostatným predniesla Ing. M. 

Šeďová. Danej témy sa týkajú nasledovné zákony a právne normy: 

 

 Zákon o dani z príjmov  

 Zákon o dani z pridanej hodnoty 

 Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

 Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon o dani z poistenia 

 Zákon o používaní registračnej pokladnice 

 Zákon o správe daní (daňový poriadok) 

 Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v 

súvislosti so šírením nebezečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 

 Nariadenie vlády č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania 

opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou 

 

V tlačenej (knižnej) forme Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš od Poradcu Podnikateľa 

objednala a zakúpila: 

 Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, úplné znenie v právnom stave k 1. 3. 2021 

 Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, úplné znenie v právnom stave k 1. 7. 

2021 

 

Ostatné zákony budeme so študentami používať v online forme, najmä zo stránok 

https://www.danovezakony365.sk/uplne-znenia/ a z portálu Daňové centrum od Poradcu 

podnikateľa https://www.danovecentrum.sk/, s ktorým má naša škola nadviazanú spoluprácu. 

 

K bodu č. 2: 

 
Ing. M. Kubáň sa podujal pripraviť pre študentov III.A EL v rámci predmetu Právo projekt na 
skupinovú prácu – daňové trestné činy a ich vyšetrovanie. Daní sa týkajú najmä trestné činy: 

 Trestný čin nezaplatenia dane a poistného 

 Trestný čin skrátenia dane 
Je prirodzené, že podnikatelia nemajú záujem platiť štátu vysoké dane, a preto volia rôzne spôsoby 
daňovej optimalizácie. Skracovanie dane síce možno zaradiť pod pojem daňová optimalizácia, pri 
ňom sa však jedná najmä o nelegálnu daňovú optimalizáciu, ktorú štát trestá aj trestnými sankciami. 
Vyšetrovanie daňových trestných činov má na starosti Kriminálny úrad Finančnej správy SR.  Študenti 
svoje výstupy k danej téme budú prezentovať pred žiakmi školy z ostatných tried v školskom klube 
v budove internátu v mesiaci október, pri nepriaznivej epidemiologickej situácii neskôr (november, 
príp. december). 
 

https://www.danovezakony365.sk/uplne-znenia/
https://www.danovecentrum.sk/


Najčastejšími konaniami, ktoré z trestnoprávneho hľadiska napĺňajú znaky trestného činu skrátenia 
dane, sú: 

 nepriznanie všetkých príjmov/výnosov; 

 uvádzanie nižšej mzdy zamestnanca na pracovnej zmluve, ako je mu v skutočnosti reálne 
vyplácaná (na Slovensku asi bežná prax). Trestne zodpovedný by však bol zrejme nielen 
zamestnávateľ, ale aj zamestnanec; 

 účtovanie fiktívnych daňových výdavkov/nákladov, najčastejšie na poradenské služby, 
reklamné služby, ktoré v skutočnosti neboli dodané resp. boli dodané v menšom rozsahu 
v ako sa deklarujú; 

 nákup výdavkových daňových dokladov od neexistujúcich alebo nefunkčných firiem; 

 uplatňovanie odpočtu dane z pridanej hodnoty na vstupe za dodané tovary,  resp. 
poskytnuté služby, ktorých dodanie, resp. poskytnutie sa neuskutočnilo; 

 nevykázanie dane z pridanej hodnoty na výstupe za uskutočnené zdaniteľné obchody; 

 fiktívne obchody medzi spriaznenými osobami, výsledkom ktorých je uplatňovanie 
neoprávnených odpočtov dane z pridanej hodnoty, prípadne fiktívne vývozy tovaru 
a poskytovanie služieb do zahraničia. 

 
V prípade odsúdenia za trestný čin skrátenia dane a poistného hrozí páchateľovi podľa rozsahu trest 
odňatia slobody v sadzbe minimálne 1 až 5 rokov (ak dôjde k skráteniu dane v rozsahu viac ako 266 
€ a menej ako 2 660,10 €) a v najhoršom možnom prípade v sadzbe 7 až 12 rokov (skrátenie dane 
v rozsahu viac ako o 133 005 €). 
 
Ing. K. Šolcová spracuje so žiakmi II.B OA na predmete Podniková ekonomika a právo tému daňových 
príjmov a štátneho rozpočtu SR. Ako podklad využijú zdroje z internetovej stránky 
www.cenastatu.sk.  
 

 
 
 

http://www.cenastatu.sk/


Ing. L. Moravíková Fiačanová bude so III.B OA na predmete Účtovníctvo preberať účtovanie daní. 
 

Dane sa účtujú podľa § 48 ods. 1 písm. d) Postupov účtovania na účtoch účtovnej skupiny 34 – 
Zúčtovanie daní a dotácií. 

Dane rozdeľujeme na: 

Priame: 

 Daň z príjmov (FO, PO) 
 Daň z nehnuteľností 
 Daň z dedičstva 
 Daň z motorových vozidiel 

Nepriame: 

 Daň z pridanej hodnoty 
 Spotrebné dane 

Na účtovanie daní máme v účtovnej osnove nasledujúce účty: 

 341 – daň z príjmov 
 342 - ostatné priame dane 
 343 – DPH 
 345 – ostatné dane a poplatky 

K daným účtom máme v účtovnej osnove aj nákladové účty: 

 591 – Splatná daň z príjmov 
 592 – Odložená daň z príjmov 
 595 – Dodatočné odvody dane z príjmov 

 
Zároveň sa s Ing. M. Kubáňom dohodla na tom, že na hodinách účtovníctva žiaci zaúčtujú súvislý 
príklad, ktorý táto trieda vyprodukuje v rámci svojich aktivít na predmete Cvičenia v cvičnej firme, 
ktorý vyučuje p. Kubáň. 
 
K bodu č. 3: 

 

Diskutovalo sa o nasledovných prednáškach a exkurziách: 

 

 prednáška Ing. D. Vrtaňu z Poradcu podnikateľa o možnostiach, práci a použití portálu 

https://www.danovecentrum.sk/.  

 prípadná prednáška niekoho z Kriminálneho úradu Finančnej správy SR (prezistí Ing. M. 

Kubáň) 

 exkurzia na Daňovom úrade v Liptovskom Mikuláši 

 exkurzia na Colnom úrade v Liptovskom Mikuláši 

 

Vybavenie prednášok a exkurzií, ich naplánovanie a zaradenie do časového plánu školského roka si 

zobrala na starosť Ing. M. Šeďová. 

Ich uskutočnenie (prípadne neuskutočnenie, alebo uskutočnenie online formou) bude závislé od 

konkrétnych protipandemických opatrení v danom období. 

https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=341&popis=Dan-z-prijmov&i=124
https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=342&popis=Ostatne-priame-dane&i=125
https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=343&popis=Dan-z-pridanej-hodnoty&i=126
https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=345&popis=Ostatne-dane-a-poplatky&i=127
https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=591&popis=Splatna-dan-z-prijmov-&i=267
https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=592&popis=Odlozena-dan-z-prijmov-&i=268
https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=595&popis=Dodatocne-odvody-dane-z-prijmov&i=271
https://www.danovecentrum.sk/


13. Závery a odporúčania: 

 
Obsahom prvého zasadania Klubu finančnej gramotnosti v školskom roku 2021/2022 boli daňové 
zákony a daňová sústava Slovenskej republiky. Kompetencie v oblasti orientovania sa v daňovej 
problematike, výpočtu, odvádzania a účtovania daní by mali patriť medzi základné schopnosti 
absolventov školy. Napriek tomu je táto téma pre študentov často „strašiakom“ pre svoju 
rozsiahlosť, časté zmeny a komplikovanosť. Členovia klubu si teda dali za cieľ pripraviť pre budúce 
stretnutia dostatok inovačných didaktických metód pre jednotlivé daňové skupiny a témy (priame 
dane, nepriame dane, DPH, miestne dane a poplatky, zamedzenie dvojitého zdanenia...), ktoré 
spravia dané témy atraktívnymi pre študentov a rozšíria ich zručnosti a vedomosti v danej oblasti. 
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