
Ako určím správne DPH? 

Bude môj materiál s DPH 10 % nebo 21 %? 
 

Materiály budeme posudzovať podľa toho, do akých skupín patria. Všeobecne platí, že pokiaľ 

materiál slúži na výuku detí (nemusí byť konkrétne školský, ale rozvíja napríklad slovnú zásobu, 

grafomotoriku, sociálne schopnosti apod.), a je to z neho na prvý pohľad zrejmé (obsahuje 

správny popis), môže byť použitá sadzba 10%. Vo všetkých ostatných prípadoch či u 

nedostatočne popísaného materiálu alebo u produktov slúžiacim len učiteľom (diáre, motivačné 

citáty...)  bude použitá sadzba 21 %. 

 

Do 10% sadzby môžete zaradiť: 

 

Produkty, z ktorých popisu je ihneď zrejmé, že sa jedná o materiál k výuke a pre prácu detí 

 

 Pracovné listy 

 Didaktické hry – pozor, musí byť zrejmé, že sa naozaj jedná o didaktickú hru 

o Kartičky, AZ kvíz, Úniková hra, Loto, Domino, Dobble, Štipcovanie, Skladačky 

 Detské knižky 

 Brožúrky 

 Omaľovánky 

 Lapbooky 

 Testy a písomky 

 Projekty, prípravy hodín spolu s pracovnými listami pre deti 

 Predlohy na kreslenie 

 Hudobniny 

 Kartografické výrobky 

 Výzdoba triedy slúžiaca ako podpora výuky (pravidlá triedy, triedna samospráva, 

vybrané slová, prevody,...) – musí byť jednoznačné, aké didaktické ciele naplňuje! 

 Prezentácie slúžiace k výuke. 

 

Kategórie materiálov, ktoré spadajú do 21% sadzby: 
 

Ostatné produkty, ktoré neslúžia pre prácu detí a výuku alebo nie sú dostatočne popísané.  

 

 Materiály pre učiteľov – diáre, zápisníky, organizéry, losovanie 

 Diplomy 

 Rozvrhy hodín 

 Narodeninovníky 

 Míľnikové kartičky 

 Ďalšia výzdoba triedy 

 Hry bez popisu  



 

 

Pozor na hry ako Dobble, Domino apod. u ktorých nebude dostatočne zrejmé, 

že sa jedná o didaktickú pomôcku. 

 

 

Pokiaľ to bude napr. o Domino zvieratká,  je to stolná hra, ktorá spadá do kategórie 21%. 

 

Popis musí byť vo vnútri produktu i v popise na webe!!!! 

 

Príklad popisu pre sadzbu 21 %:  

      „Ponúkam hru domino so zvieratkami“ 

 

Príklad popisu pre sadzbu 10 %:  

„Ponúkam hru domino, vhodnú pre rozvoj znalostí o prírode. Deti sa pomocou domina 

učia rozpoznávať jednotlivé druhy zvierat/skupín zvierat (domáce, hospodárske 

vtáky/cicavce/atď.).“/ „Ponúkam hru domino na rozvoj čitateľskej  gramotnosti 

u mladších detí.“ 

 


