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zamestnancovi	 poskytne	 príspevok	 na	
športovú	 činnosť	 dieťaťa	 po	 predložení	
dokladov	 v	 najbližšom	 výplatnom	 termí-
ne	určenom	u	zamestnávateľa	na	výplatu	
mzdy,	ak	sa	zamestnávateľ	nedohodne	so	
zamestnancom	inak.

na poskytnutie príspevku 
nie je právny nárok
Zamestnanec	môže	požiadať	o	poskyt-

nutie	 príspevku	 len	 u	 jedného	 zamest-
návateľa,	 pričom	 nie	 je	 rozhodujúce,	 na	
koľko	 detí	 tento	 príspevok	 žiada.	 Suma	
nemôže	 za	 kalendárny	 rok	 presiahnuť	
275	 €	 bez	 ohľadu	 na	 počet	 detí.	 Keďže	
sa	jedná	o	dobrovoľný	príspevok	zamest-
návateľa,	 je	 len	 na	 voľbe	 zamestnávate-
ľa,	 akú	 so	ciálnu	 politiku	 voči	 svojim	 za-
mestnancom	 prijme,	 a	 či	 bude	 takýto	
príspevok	 športujúcim	deťom	svojich	 za-
mestnancov	aj	reálne	poskytovať.	Pre	za-
mestnávateľa	môže	byť	motivujúce	aj	to,	
že	príspevok	na	športovú	činnosť	dieťaťa	
je	oslobodený	od	daňových	a	odvodových	
povinností	a	tento	príspevok	zároveň	pat-
rí	 v	 plnej	 výške	 medzi	 daňové	 náklady 
zamestnávateľa.

Pre kluby len mierna  
administratívna záťaž
V	súvislosti	s	predpokladanými	žiados-

ťami	rodičov	športujúcich	detí	tento	inšti-
tút	kluby	nijako	nadmieru	administratívne	
nezaťaží.	 Kluby	 by	 si	 však	 mali	 pripraviť	
vzorové	tlačivá,	ako	napríklad	potvrdenie	
pre	športujúce	dieťa,	ktoré	bude	obsaho-
vať	 všetky	 zákonom	 požadované	 náleži-
tosti	 či	 potvrdenie,	 z	 ktorého	 budú	 zrej-
mé	zaplatené	príspevky	na	činnosť	klubu	
a	ich	výška.

● text: Daniel Fink

oprávnené výdavky
Zákonník	práce	v	§	152b,	odsek	2,	defi-

nuje	aj	výdavky	zamestnanca,	ktoré	môže	
zamestnávateľ	 zamestnancovi	 preplatiť.	
Musí	 ísť	o	výdavky,	ktoré	rodič	–	zamest-
nanec	platí	športovej	organizácii	zapísanej	
v	registri	právnických	osôb	v	športe	a	táto	
organizácia	navyše	zabezpečuje	pre	dieťa	
zamestnanca	 vykonávanie	 športovej	 čin-
nosti	pod	dohľadom	odborne	spôsobilého	
športového	 odborníka	 (zväčša	 trénera).	
Tento	 príspevok	 je	 možné	 poskytnúť	 na	
obdobie	kalendárneho	roka.

rodič musí preukázať 
príslušnosť dieťaťa 
k športovej organizácii
Za	 dieťa	 na	 účel	 tohto	 príspevku	 sa	

nepovažuje	 len	vlastné	dieťa	zamestnan-
ca,	ale	aj	dieťa	zverené	do	náhradnej	sta-
rostlivosti	na	základe	rozhodnutia	súdu	či	
iné	 dieťa	 žijúce	 so	 zamestnancom	v	 jed-
nej	 domácnosti.	 O	 príspevok	 je	 možné	
požiadať	maximálne	do	dovŕšenia	osem-
násteho	 roku	 veku	 dieťaťa,	 ktoré	 dovŕši	
v	 kalendárnom	 roku,	 za	 ktorý	 sa	 príspe-
vok	 žiada.	 Dieťa	 musí	 mať	 trvalý	 pobyt,	
resp.	obdobný	pobyt	na	území	Slovenskej	
republiky.	Ďalšou	podmienkou	 je,	že	die-
ťa	–	športovec	 je	osobou	s	príslušnosťou	
k	 športovej	organizácii	podľa	osobitného	
predpisu	 (zákon	 o	 športe)	 najmenej	 po-
čas	 šiestich	 mesiacov.	 Tieto	 skutočnosti	
musí	preukázať	zákonný	zástupca	dieťaťa.	
Zamestnávateľovi	 je	 potrebné	 preukázať	
oprávnené	 výdavky	 na	 športovú	 činnosť	
dieťaťa	do	 tridsiatich	dní	od	vydania	do-
kladu	oprávnenou	osobou	(športová	orga-
nizácia).	Súčasťou	dokladu	musí	byť	meno	
a	 priezvisko	 dieťaťa,	 ako	 aj	 obdobie,	 na	
ktoré	 sa	 tento	 doklad	 vzťahuje.	 V	 prípa-
de	 splnenia	 podmienok	 zamestnávateľ	

Podpora až do 275 € 
ročne
Zákonom	 č.	 319/2019	 Z.	 z.	 bolo	 do	

Zákonníka	práce	(zákon	č.	311/2001	Z.	z.)	
včlenené	 nové	 ustanovenie	 §	 152b	 pod	
názvom	 Príspevok	 na	 športovú	 činnosť	
dieťaťa.	

V	zmysle	§	152b,	odsek	1,	zamestnáva-
teľ	môže	poskytnúť	zamestnancovi,	ktoré-
ho	pracovný	pomer	u	zamestnávateľa	trvá	
nepretržite	najmenej	24	mesiacov,	na	jeho	
žiadosť	príspevok	na	športovú	činnosť	die-
ťaťa	v	sume	55	%	oprávnených	výdavkov,	
najviac	však	v	 sume	275	€	 za	kalendárny	
rok	 v	 úhrne	na	 všetky	deti	 zamestnanca.	
U	zamestnanca,	ktorý	má	dohodnutý	pra-
covný	 pomer	 na	 kratší	 pracovný	 čas,	 sa	
najvyššia	suma	príspevku	na	športovú	čin-
nosť	 dieťaťa	 za	 kalendárny	 rok	 podľa	 pr-
vej	 vety	 zníži	 v	 pomere	 zodpovedajúcom	
kratšiemu	pracovnému	času.	Príspevok	na	
športovú	činnosť	dieťaťa	sa	zaokrúhľuje	na	
najbližší	eurocent	nahor.

Príspevok na športovú 
činnosť dieťaťa
S účinnosťou od 1. januára 2020 sa do nášho právneho poriadku dostal nový právny inštitút. Jeho cieľom je zabezpečiť 
podporu športujúcich detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pomernej úhrade výdavkov, kto-
ré jeho zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú činnosť svojho dieťaťa. Uvedenou formou podpory sa tak vytvára 
nový nástroj na financovanie športu zo súkromných zdrojov s predpokladom zvýšenia počtu pravidelne športujúcich detí 
ekonomicky aktívnych rodičov. Keďže poskytnutie tohto príspevku zo strany zamestnávateľa je dobrovoľné, až aplikačná 
prax časom ukáže, do akej miery sa udomácni v podmienkach slovenského športu.




