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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová:  

 

daňový systém SR, zákony a zmeny, finančná správa 

Stručná anotácia: 

 

Hlavnou témou a problematikou v klube odborníkov bola charakteristika daňového systému 

SR.  

 

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

 Hlavnou témou  v klube odborníkov bola predstavenie daňového systému SR. 

 

I. časť prednášky-  Prezentácia daňového systému SR 

Najdôležitejšie príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky tvoria dane. Predstavujú 

takmer 90 % zo všetkých príjmov. Slovensko počas svojej existencie prešlo mnohými 

zmenami a tieto zmeny mali dopad aj na daňovú sústavu. Najdôležitejšou z nich 

bola daňová reforma z roku 2004, ktorá vznikla z dôvodu viacerých spoločenských a 

politických zmien, ako je reforma sociálneho systému, dôchodkového systému a reforma 

zdravotníctva. Jej cieľom bolo odstránenie deformačných účinkov daňových zákonov, 

odstránenie dvojitého zdanenia príjmov, zjednodušenie daňovej sústavy a zatraktívnenie 

Slovenska zahraničným investorom. 

 

II. časť prednášky-  zákony a zmeny 

Viacero zákonov bolo novelizovaných, zrušených, alebo vytvorených. Pri dani príjmov 

fyzických osôb je daňová sadzba 19 % ak suma neprekročí 176,8-násobok sumy platného 

životného minima alebo 25 % ak suma túto hranicu prekročí. K zníženiu zaťaženia 

fyzických osôb prispelo aj zvýšenie nezdaniteľnej sumy na daňovníka a to vo výške 19,2 

násobku sumy životného minima. Reformou boli taktiež prijaté zákony o spotrebných 

daniach, bolo prijatých päť nových zákonov o daniach zo spotreby piva, vína, liehu, tabaku 

a tabakových výrobkov a minerálnych olejov. V rámci harmonizácie daňového systému SR 

s daňovým systémom EÚ bol prijatý nový zákon o dani z pridanej hodnoty. Reformou boli 

upravené aj majetkové dane. Najdôležitejšími bodmi boli fiškálna decentralizácia, ktorá 

posilnila právomoci samosprávnych celkov, zníženie sadzieb dane a zrušenie, resp. 

nahradenie niektorých miestnych daní. 

III. časť prednášky-  finančná správa 

Finančná správa je moderná proklientska inštitúcia. Vznikla 1. januára 2012 zlúčením 

colnej správy a daňovej správy. Jej vzniku predchádzalo schválenie reformy colnej správy a 

daňovej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov 

prostredníctvom programu UNITAS. 

Finančnú správu podľa zákona č. 35/2019 Z. z.  tvoria Finančné riaditeľstvo SR, colné 

úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Finančné riaditeľstvo SR je 

rozpočtovou organizáciou, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej 

republiky. Sídlom Finančného riaditeľstva SR je Banská Bystrica. Colné úrady, daňové 

úrady a Kriminálny úrad finančnej správy sú preddavkovými organizáciami zapojenými na 

rozpočet Finančného riaditeľstva SR. 

https://www.euroekonom.sk/financie/dane/
https://www.euroekonom.sk/danova-reforma-na-slovensku/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/35/
https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/organy-financnej-spravy/financne-riaditelstvo
https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/organy-financnej-spravy/colne-urady
https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/organy-financnej-spravy/colne-urady
https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/organy-financnej-spravy/danove-urady
https://www.financnasprava.sk/sk/financna-sprava/organy-financnej-spravy/kriminalny-urad-fs


Štatutárnym orgánom Finančného riaditeľstva SR je prezident. Prezidenta vymenúva a 

odvoláva minister financií SR. Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť 

finančnej správy ministrovi financií SR. 

Hlavným poslaním finančnej správy je efektívnym výberom a správou cla a daní napĺňať 

príjmovú časť štátneho rozpočtu SR a rozpočtu Európskej únie, ochrana ekonomických 

záujmov štátu a ochrana výdavkovej časti štátneho rozpočtu SR. 

IV. časť prednášky- diskusia o téme, zhrnutie poznatkov danej problematiky 

Návrh daňovej reformy bol založený n princípe spravodlivosti a proporcionality. Rovnaké 

objekty dane sú zdaňované rovnako (horizontálna spravodlivosť) a čím je predmet dane 

vyšší, tým daňovník zaplatí väčšiu daň (vertikálna spravodlivosť), pričom je zachovaná 

zásada proporcionality. Podľa medzinárodnej analýzy je Slovenská republika v 

jednoduchosti platenia dane na 122. mieste zo 178 hodnotených krajín sveta. V EÚ sú na tom 

horšie len Česko, Maďarsko, Rumunsko a Poľsko. 

 

 

Závery a odporúčania: 
 

 

Ako na záver sme si spoločne naformulovali otázky na tému aký význam má daňový 

systém 

 

A zhrnuli sme odpovede na tieto otázky: 

 

1. Aký je význam daňovej sústavy? 

2. Ktoré sú najdôležitejšie zákony daňového systému? 

3. Aký je význam finančnej správy? 

4. Aké úlohy plní finančná správa? 

 

 

V závere členovia klubu spoločne konštatovali, že táto téma je veľmi zaujímavá. 

Odporúčame zaviesť do vyučovacieho procesu našej školy.  

 

 

 
  

Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Csilla Mészáros 

Dátum 28.9.2022. 

Podpis  

Schválil (meno, priezvisko) Ing. Eva Nagyová Csápaiová 

Dátum 28.9.2022. 

Podpis  

 

Príloha:  Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu       

 

Prioritná os:  Vzdelávanie 

Špecifický cieľ:  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Prijímateľ:  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v 

Trnavskom samosprávnom kraji 2 

Kód ITMS projektu:  312011AGY5 

Názov pedagogického 

klubu:  

Pedagogický klub bez písomného výstupu - Klub 

odborníkov hotelovej akadémie 

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SPOJENÁ ŠKOLA,  Námestie Sv. Štefana 1533/3, 929 01 

Dunajská Streda 
 

Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM, Námestie sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 

 

Dátum konania stretnutia: 28.9.2022 

Trvanie stretnutia:  14:00 - 17:00 

  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Eva Nagyová Csápaiová  SPOJENÁ ŠKOLA,   

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

929 01 Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja 

vidieka s VJM  

Námestie sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
 

 



2. PaedDr. Csilla Mészáros  SPOJENÁ ŠKOLA,   

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

929 01 Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja 

vidieka s VJM  

Námestie sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 

  
3. Mgr. Szabolcs Nagy  SPOJENÁ ŠKOLA,   

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

929 01 Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja 

vidieka s VJM  

Námestie sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
4. Bc. Jolana Földesová, DiS.  SPOJENÁ ŠKOLA,   

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

929 01 Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja 

vidieka s VJM  

Námestie sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
5. Mgr. Roland Gaál  SPOJENÁ ŠKOLA,   

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

929 01 Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja 

vidieka s VJM  

Námestie sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
6. Mgr. Matilda Csánóová   SPOJENÁ ŠKOLA,   

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

929 01 Dunajská Streda 
Org. zložka :  

Stredná odborná škola rozvoja 

vidieka s VJM  

Námestie sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
 


