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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Krátka anotácia:  

Členovia klubu FG na stretnutí analyzovali kroky, ktoré podnikli pri vyučovaní na rôznych 

predmetoch, rôznymi metódami  pre žiakov  o nepriamych daniach v podniku, spoločnosti a v 

domácnostiach.  

Analyzovali úspešnosť znalostí slovenského daňového systému, kde žiaci pomocou rôznych 

pracovných listov, prácou s informačným systémom, pomocou online nástrojov, kalkulačiek  

aplikovali vo svojich fiktívnych cvičných firmách. Platcom nepriamej dane nie je dopredu známa 

a určená konkrétna osoba, preto bolo dôležité aby študenti porozumeli vzniku, výpočtu a znášaniu 

nepriamych daní či už ako podnikatelia alebo spotrebitelia. 

 

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

a mzdového        poradenstva. 

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

 

1. Vypracovanie pracovných listov, ich vyhodnotenie v rámci výpočtov a účtovaní 

DPHčky. 

2. Vyhodnotenie úspešnosti žiakov, ktorí boli zapojení do školskej ekonomickej olympiády. 

3. Cvičné firmy (úspešnosť aplikácie pracovných listov do vyučovaných predmetov, 

prezentácií k témam životného a neživotného poistenia, vyhodnotenie úspešnosti riešenia 

praktických príkladov pre cvičné firmy, využitie dostupných formulárov na rôznych web 

stránkach  na výpočet nepriamych daní), komunikácia so spoločnosťami Prosight 

Slovensko a OVB allfinanz. 



4. Náčrt nového layoutu na treťom poschodí, pre umiestnenie a reorganizáciu nových 

ekonomických účební. 

Téma stretnutia: Nepriame dane 

 

1. Klub učiteľov finančnej gramotnosti sa analyzoval použité učebné materiály k výpočtom 

DPH v rámci  „ Nepriamych daní“   

 

. 

 

Ďalšou súvislosťou bolo overenie vedomostí študentov v rámci práce s internetom, 

vyhľadávanie informácií, poznania možností využitia rôznych kalkulačiek.  

 



2. V druhej časti sa členovia klubu venovali vyhodnoteniu školského kola ekonomickej 

olympiády, kde boli na základe doterajších študijných výsledkov umiestnení žiaci 

s najlepším prospechom, ktorí sa zúčastnia krajských kôl olympiády cez online systém.  

 

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. 

Michal Kubáň. Študenti úspešne riešili rôzne situácie s DPH, taktiež vybrali z dostupných 

informácií najvhodnejšie poistenie pre zamestnancov v rámci zodpovednosti za škodu, 

poistenie majetku spoločnosti a iných situácií.   

Študenti mali naplánované rôzne prednášky na tému poistenia so spoločnosťami Prosigh 

Slovensko a OVB Allfinanz ale vzhľadom k súčasnej situácií s pandémiou covid 19 sa 

prednášky presunuli na neurčito.  

Členovia klubu vyhodnotili riešenia projektových úloh pre žiakov 4tého ročníka v rámci 

bankovníctva a poisťovníctva, študenti 2. ročníka pomocou pracovných listov, prípadových 

štúdií v predmete Ekonomika, Ekonomické cvičenia, Právo riešili problematiku nepriamych 

daní. 

 

 

4. V štvrtej časti členovia klubu načrtli nový layout pre rozmiestnenie nových odborných 

učební            na 3ťom poschodí, ktoré bude realizované v budúcom roku. Vytvorili návrh, 

ktorý doplnili výberom nábytku do učební a tiež technického vybavenia.  

 

 

  

13. Závery a odporúčania: 
Členovia klubu FG vyhodnotili znalosti a orientáciu pri vyhľadávaní informácií ohľadom 

nepriamych daní študentov na veľmi dobrej  úrovni.  

Študenti veľmi radi pracujú s novými informáciami, hlavne s použitím IKT zručností, 

vyhľadávaním, zosumarizovaním, analyzovaním rôznych výsledkov z prieskumov, 

daňových kalkulačiek v online systémoch.  
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