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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia:  

Členovia klubu FG na stretnutí diskutovali o tom, ako vhodne spracovať/vyselektovať pre žiakov 

informácie o nepriamych daniach v podniku, spoločnosti a v domácnostiach.  

Diskutovali o možnostiach slovenského daňového systému – poradenstva a rozvíjania zručností, 

ktoré žiaci môžu následne aplikovať vo svojich fiktívnych cvičných firmách. Nepriama daň 

predstavuje spolu s priamou daňou dva základné typy daní v SR. Platcom nepriamej dane nie je 

dopredu známa a určená konkrétna osoba.  

 

Kľúčové slová: nepriame dane, DPH, spotrebná daň, daň z poistenia, systémy daňového 

a mzdového        poradenstva. 

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

 

1. Vygenerovanie nepriamych daní 

2. Možnosti daňového poradenstva,  spolupráce s organizáciami, zapojenie žiakov do 

rôznych projektov v rámci daňového a mzdového poradenstva 

3. Cvičné firmy (zozbieranie informácií o nepriamych daniach, aplikácia do vyučovaných 

predmetov, zostavenie praktických príkladov pre cvičné firmy, využitie dostupných 

formulárov na rôznych web stránkach  na výpočet nepriamych daní) 

 

 

 

 



 

Téma stretnutia: Nepriame dane 

 

1. Klub učiteľov finančnej gramotnosti sa venoval téme „ Nepriame dane“  kde spoločne 

súhlasili že je nutnosťou  vysvetliť a priblížiť žiakom problematiku nepriamych daní ako 

DPH, daň z poistenia a spotrebnú daň.  Oboznámiť ich so systémom výpočtu a následného 

porozumenia problematike daní. 

 

2. V druhej časti sa členovia klubu venovali možnostiam daňového systému na Slovensku.  

 

Daň z pridanej hodnoty je harmonizovaná na úrovni EÚ a upravuje ju smernica Rady 

2006/112/ES o spoločnom systéme DPH, ktorá obsahuje všetky mechanizmy fungovania 

systému DPH. Slovenská republika túto smernicu do svojho právneho poriadku 

transponovala zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov.  

 

Spotrebné dane nepriame dane selektívneho charakteru, ktoré sa vzťahujú len na 

vybraný druh tovaru. 

Konkrétne ide o: 

1. alkoholické nápoje, ktorými sú lieh, víno, medziprodukt a pivo, elektrinu, uhlie a zemný plyn, 

2. minerálny olej (napr. motorová nafta, motorový benzín, mazací olej, vykurovací olej, LPG a 

ďalšie), 

3. tabakové výrobky (cigareta, cigara, cigarka a tabak) a tabakovú surovinu. 

Spotrebné dane sú jednostupňovou daňou. Vyberajú sa na jednom stupni, a to v zásade pri 

vyskladnení vybraného druhu tovaru od výrobcu, pretože sa tovar stáva zdaniteľným už výrobou, 

alebo pri preprave alebo dovoze na územie Slovenskej republiky. Výnos zo spotrebných daní 

predstavuje nezanedbateľný príjem štátneho rozpočtu, ktorý závisí od konečnej spotreby vybraných 
druhov tovarov, ktorá je nepriamo regulovaná aj výškou daňového zaťaženia.  

Spotrebné dane nepatria medzi dane, ktoré by priamo postihovali fyzické osoby alebo právnické 

osoby. Postihujú ich však nepriamo, a to pri nákupe uvedených vybraných druhov tovarov, keďže 
spotrebná daň je započítaná do predajnej ceny tovaru. 

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 

 

 

Sadzba dane sa ustanovuje takto: 

a) motorový benzín2d) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 

2710 12 49 

554 eur/1 

000 l, 

b) motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 31, 2710 12 51 a 

2710 12 59 

597,49 

eura/1 000 l 

c) stredný olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 21 a 2710 19 25 481,31 

eura/1 000 l 

d) plynový olej2f) kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 

19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 

394 eur/1 

000 l, 

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/spotrebne-dane/spotrebne-dane-obcania-alk
https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/spotrebne-dane/spotrebne-dane-obcania-ele
https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/spotrebne-dane/spotrebne-dane-obacnia-min
https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/dane/spotrebne-dane/spotrebne-dane-obacaia-tabak
http://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20180401
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20180401#poznamky.poznamka-2d
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/98/20180401#poznamky.poznamka-2f


e) vykurovací olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 

19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39 a 2710 20 90 

111,50 

eura/1 000 

kg 

f) skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 

2711 19 00 

 

 
1. určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako pohonná látka 182 eur/1 

000 kg 
 

2. určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako palivo 0 eur/1 000 

kg 

g) mazacie oleje a ostatné oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 71 až 

2710 19 83, 2710 19 87 až 2710 19 99 a 3403 19 10, ktorých kinematická 

viskozita je 

 

 
1. do 10 mm2/s pri teplote 40 °C vrátane 100 eur/1 

000 kg 
 

2. nad 10 mm2/s pri teplote 40 °C 0 eur/1 000 

kg. 

 

 

- Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov 

 

- Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov 

 

- Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia  a zemného plynu 

a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 

v znení neskorších predpisov 

 

- Zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu 

 

- Zákon o dani z poistenia 

 

 

             Daň z poistenia je nepriamou daňou a jej predmetom je poistenie v odvetviach 

neživotného poistenia, ak je poistné riziko umiestnené v Slovenskej republike.  

Osobami povinnými platiť daň z poistenia sú prevažne poisťovatelia (t.j. poisťovne so sídlom 

v tuzemsku, poisťovne z iných členských štátov a pobočky zahraničných poisťovní), ktorí 

vykonávajú svoju činnosť v poisťovníctve. Poisťovateľom je aj Slovenská kancelária poisťovateľov 

a Exportno-importná banka Slovenskej republiky. 

Existujú výnimky, kedy osobami povinnými platiť daň sú iné osoby ako poisťovatelia. V danom 

prípade nastáva prenos daňovej povinnosti, kedy daňová povinnosť vzniká príjemcom služby za 

podmienok, ktoré určuje zákon, napr. pri zaplatenom poistnom zahraničnej poisťovni. 

 

3. V tretej časti sa členovia klubu venovali cvičným firmám, ktoré založili žiaci  3. A 4. 

ročníka v rámci predmetu „cvičenia v cvičnej firme“. O ich aktivitách informoval Ing. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/530/20161215
http://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/106/20160301.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/609/20160601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/609/20160601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/609/20160601
http://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/105/20150101
http://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/213/


Michal Kubáň. V rámci cvičných firiem budú žiaci oboznámení s rôznymi možnosťami 

výpočtu DPH, daní  z motorových vozidiel, životného a neživotného poistenia. 

Ďalej členovia klubu diskutovali o možnosti vytvorenia projektových úloh pre žiakov 4tého 

ročníka v rámci bankovníctva a poisťovníctva, Ing. Matrina Šeďová navrhla riešenia 

prípadových štúdií. Pre žiakov 1. a 3ho ročníka navrhla Ing. Katarína Šolcová možnosti 

vytvorenia a podpory projektového vyučovania v predmete ekonomika a právo, pre 

študentov 2 ročníka v rámci ekonomických cvičení. 

 

  
13. Závery a odporúčania: 

Členovia klubu FG sa rozhodol, že v rámci poisťovníctva bude od žiakov vyžadovať: 

- Zosumarizovanie možnosti výberu životného a neživotného poistenia v konkrétnych 

poisťovniach 

- Vysvetliť pojmy „životné a neživotné poistenie, DPH“ 
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