
Dane 

(skúška č. 5) 

 

Cieľ predmetu 

Učivo sa zameriava na komplexné zobrazenie daňového systému Slovenskej republiky a na 

základné konštrukčné prvky a prístupy k priamym a nepriamym daniam. Ďalej ide o objasnenie 

systému zdravotného a sociálneho poistenia. Dôraz sa kladie na teoretickú a praktickú aplikáciu 

zákona o dani z príjmov.  

 

Nadväznosť predmetu Dane na ostatné predmety 

Ťažiskový predmet systému – znalosť daní sa tesne prelína s účtovníctvom podľa slovenskej 

legislatívy, ďalej sa predpokladá znalosť daní v prípade Manažérskych financií a Manažérskej 

ekonomiky.  
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(KZ) – očakáva sa komplexná a hlboká znalosť vrátane schopnosti spracovať príklady a prípadové štúdie simulujúce prax. 

 

Odporúčania pre spracovanie skúškového zadania vrátane bodového bonusu 

1. Z hľadiska formy skúšky 

Testové otázky – výber jednej alebo viacerých správnych odpovedí       10 bodov 

Otázky a čiastkové príklady                    20 bodov 

Príklady a prípadové štúdie                             70 bodov 

 

2. Z hľadiska obsahu skúšky 

DPFO, DPPO         50 bodov 

DPH          20 bodov 

Ostatné témy sylabu        30 bodov 

SKCú si vyhradzuje právo upraviť, príp. doplniť sylabus a odporúčanú literatúru. 


