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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia:  

Daňová legislatíva prechádza každoročne rôznymi úpravami, ktorými sa snaží vláda stimulovať 

podnikateľské prostredie a podporiť podnikanie v SR. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj pandemickej 

situácie mnoho podnikateľov ukončilo svoju podnikateľskú aktivitu, firmy vykonávajú svoju 

činnosť v obmedzenom rozsahu. V roku 2021 došlo k zmene v podmienkach pre získanie štatútu 

mikrodaňovník – ak podnikateľ dosiahne obrat max. do výšky 49 790,-- €, čím sa snaží motivovať 

malých podnikateľov. Mikrodaňovníci majú  zvýhodnené podmienky pre odpisovanie hmotného 

majetku, zvýhodnené pravidlá odpočtu daňovej straty, zavedenie možnosti tvorby daňových 

opravných položiek k pohľadávkam v súlade s účtovnými a najväčšou výhodou je použitie 

15  sadzby dane z príjmov. 

 
 
Kľúčové slová: 
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12. 13Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

Hlavné body: 

1. Zmeny v daňovej legislatíve v roku 2021 

2. Súvislosť daní s fungovaním ekonomiky a územnej samosprávy 

3. Tvorba materiálov nadväzujúcich na danú tému 

 

Téma stretnutia: Priame dane 

 

             Na druhom septembrovom stretnutí členovia klubu rozoberali tému daňového práva a svoju 

pozornosť zamerali na priame dane. Výber priamych daní v značnej miere ovplyvňuje dianie nielen 

v širokom okolí ale má priamy dopad na náš bežný život. Výber priamych daní ovplyvňuje aj 

územnú samosprávu, ktorá najviac prostriedkov získava z podielových daní. Na dnešnom stretnutí 

sme diskutovali o zmenách v rámci daňovej legislatívy, ktoré musíme zakomponovať do 

pripravovaných učebných materiálov.  

 

              Ing. Moravíková Fiačanová poukázala na potrebu neustále sledovať dianie v oblasti 

daňovej legislatívy, nakoľko zmeny ovplyvňujúce spôsob výpočtu a výberu daní podliehajú 

úpravám súvisiacim s pandemickými opatreniami. Nové podmienky v oblasti účtovania dane 

z príjmu FO a PO zakomponovala aj do výpočtu dane z príjmu v rámci súvislých príkladov 

v účtovníctve v 4. ročníku. 

 

               Ing. Šolcová  spracovala prezentáciu zameranú na nové pravidlá v oblasti daňovníctva, 

ktorú aplikuje v druhom ročníku na hodine podnikovej ekonomiky a ekonomiky. Bližšie 

špecifikovala význam jednotlivých priamych daní v nadväznosti na správcu a druhy priamych daní 

– miestne dane a dane z príjmu FO a PO.  

 

              

https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/sadzby-dane-z-prijmov-fyzickych-pravnickych-osob-2019-2020


               Ing. Šeďová vypracovala dodatok zmien daňovej legislatívy 2021 pre študentov 4. 

ročníka, nakoľko sa študenti pripravujú na maturitnú skúšku opakovaním učiva z nižších ročníkov. 

Ekonomika je ovplyvňovaná zmenami v rámci legislatívy každoročne, preto je nevyhnutné 

informovať študentov o týchto zmenách, ktoré majú dosah na zmenu obsahovej stránky odborných 

predmetov. 

 

              Ing. Kubáň pracoval s počítačom, kde sa snažil získať internetové stránky, poskytujúce 

overené informácie týkajúce sa priamych daní a umožňujúce elektronicky vypĺňať elektronické 

doklady. Tieto stránky plánuje použiť pri výučbe ekonomických cvičení, v cvičnej firme, čím sa 

snaží prehĺbiť digitalizáciu v rámci výučby. 

13. Závery a odporúčania: 
 

            Členovia  klubu diskutovali o zmenách v daňovej legislatíve v roku 2021 a vymedzení 

pojmu mikrodaňovník, s ktorým sa spája množstvo výhod v podnikateľskom prostredí. Členovia 

klubu zapracovali dané zmeny do vzdelávacích materiálov a dohodli sa na postupe pri odovzdaní 

informácií o aktuálnych zmenách študentom štvrtého ročníka, ktorí budú dané zmeny musieť 

zapracovať do tém na prípravu maturitnej skúšky.   
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