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RECENZIE
KUŠNÍROVÁ, J. a kol.: Daňovníctvo – daňová teória a politika I – praktikum. Prvé vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2011, 138 s., ISBN 978-80-8078-408-9
V lete 2011 vyšla v edícii EKONÓMIA vydavateľstva IURA EDITION recenzovaná publikácia
Daňovníctvo – daňová teória a politika I – praktikum.
Táto vysokoškolská učebná pomôcka predstavuje nielen
základný študijný materiál pre študentov Ekonomickej
univerzity v Bratislave k predmetu Daňová teória a politika I, ale môže slúžiť aj širokému okruhu čitateľov z laickej aj odbornej verejnosti na získanie, resp. prehĺbenie
poznatkov z daňovej oblasti.
Publikácia je spracovaná v súlade s najnovšími poznatkami z daňovej praxe päťčlenným kolektívom autorov z Katedry ﬁnancií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v zložení: Ing. Jana
Kušnírová, Ing. Michal Borza, Ing. Martin Geško, doc.
Ing. Jana Kubicová, PhD., MBA a Ing. Juraj Válek.
Zohľadňuje aktuálne problémy uplatňovania jednotlivých daní v Slovenskej republike a plynule nadväzuje
na vysokoškolskú učebnicu Schultzová, A. a kol.:
Daňovníctvo – daňová teória a politika I, ktorá vyšla
v uvedenom vydavateľstve v rovnakom čase.
Autori si pri spracovaní učebnej pomôcky zvolili
logický prístup. Obsahuje dve rozsiahle samostatné kapitoly – priame dane a nepriame dane, ktoré sa členia
podľa tematických celkov na podkapitoly zaoberajúce
sa jednotlivými druhmi daní v súlade s platnou daňovou
legislatívou v Slovenskej republike. Jednotlivé kapitoly svojou štruktúrou nadväzujú na vyššie spomínanú
učebnicu a obsahujú iba príklady na riešenie vybraných
situácií z praxe podľa jednotlivých druhov daní. Každá
časť zaoberajúca sa vybranou daňou je doplnená vyriešenými vzorovými príkladmi, ktoré majú používateľovi

praktika umožniť vniknúť do problematiky výpočtu vybranej dane a pochopiť jednotlivé súvislosti. Vzorové
príklady sú doplnené problémovými okruhmi na diskusiu a množstvom neriešených praktických príkladov.
V závere každej časti sú pre overenie správnosti výpočtu uvedené výsledky riešenia.
Pokiaľ ide o zameranie príkladov, oceniť treba jednak rozmanitosť vybraných príkladov z praxe, ich aktuálnosť a jednoduchosť, ako aj plynulý prechod od jednoduchších problémových okruhov k zložitejším. Osobitne je potrebné vyzdvihnúť vyčerpávajúcim spôsobom
spracovanú časť 2.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby,
ktorá je ukončená komplexnými príkladmi na vyplnenie
daňového priznania typu A a typu B, umožňujúcimi používateľovi praktika získané vedomosti aplikovať pri
výpočte vlastnej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. V závere učebnej pomôcky v časti 3.2.6
je prehľadným a zaujímavým spôsobom spracovaná
problematika ekologických daní, ktoré boli do daňovej
sústavy SR zavedené v súlade s európskou legislatívou
v roku 2008.
Obsah vysokoškolskej učebnej pomôcky svedčí
o svedomitom prístupe autorov k jej spracovaniu, ako
aj o ich odborných vedomostiach v daňovej oblasti. Na
záver by som chcela oceniť potrebnosť učebnej pomôcky pre pedagogický proces v študijných programoch vysokoškolského štúdia zameraných na daňovú oblasť.

Marcela Rabatinová

ŠVIHLÍKOVÁ, I.: Globalizace a krize. Souvislosti a scénáře. Všeň: GRIMMUS, 2010,
296 s., ISBN 978-80-87461-01-31
Posudzovaná publikácia analyzuje väzby medzi
procesom globalizácie a stále častejšími krízami vrcholiacimi súčasnou globálnou ﬁnančnou a hospodárskou
krízou. Autorka spája pojem „globalizácia“ s javmi,
ktoré sa odohrali vo svetovej ekonomike od 70. rokov
minulého storočia – práve v tejto dobe dochádza k fundamentálnemu zlomu vo vývoji svetového hospodárstva
a k následnému ťaženiu neoliberalizmu.

Publikácia je členená do šiestich kapitol. V prvej kapitole Od 70. rokov k súčasným krízam autorka skúma
podmienky vzniku súčasnej globálnej krízy s dôrazom
na veľkú koncentráciu kríz v 90. rokoch minulého storočia (Mexiko, juhovýchodná Ázia, Rusko, Brazília,
Argentína) a zdôrazňuje, že až vznikom krízy v USA,
teda v jadre systému, sa objavujú lepšie podmienky
na radikálnu reformu celého medzinárodného menové-

1
Recenzia vznikla v rámci riešeného projektu OP VaV s názvom: Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí (ITMS 26240120032). Podporujeme výskumné aktivity
na Slovensku. Projekt je spoluﬁnancovaný zo zdrojov EÚ (50 %) a v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0174/11:
Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie „Európa 2020“ (50 %).
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