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Príspevok na športovú činnosť dieťaťa 

Od 1.1.2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 311/2004 Z. z. Zákonníka práce, ktorou sa zaviedol 

príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Cieľom tejto novely je podpora športu medzi deťmi a mládežou. 

Úlohou zamestnávateľa je úhrada výdavkov zamestnancovi vo forme dobrovoľného príspevku, ktoré sú 

spojené s pravidelnou športovou činnosťou jeho dieťaťa.

Za dieťa sa považuje 

Za dieťa sa podľa zákona považuje ako vlastné 

dieťa, tak aj dieťa zverené zamestnancovi do 

náhradnej starostlivosti na základe 

rozhodnutia súdu, dieťa zverené zamestnancovi 

do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o 

osvojení, či iné dieťa žijúce so zamestnancom 

v spoločnej domácnosti, ktoré dovŕšilo najviac 18 

rokov v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec 

žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa a 

je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii 

podľa osobitného predpisu, najmenej však počas 

šiestich mesiacov. 

Podmienky vyplatenia príspevku 

Pre účely vyplatenia príspevku od 

zamestnávateľa na športovú činnosť 

zamestnancovho dieťaťa musia byť zohľadnené 

nasledovné podmienky:  

▪ pracovný pomer zamestnanca u 

zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 

24 mesiacov,  

▪ zamestnanec o príspevok požiadal, 

▪ platí, že zamestnávateľ môže upraviť aj 

ďalšie podmienky, na základe ktorých 

bude zamestnancom poskytovať 

príspevok, 

▪ zamestnávateľ môže poskytnúť 

zamestnancovi príspevok v sume až 

55% oprávnených výdavkov, najviac 

však v sume 275 EUR za daný 

kalendárny rok v úhrne na všetky 

zamestnancove deti, 

▪ v maximálnom rozsahu je tento 

príspevok oslobodený od daní a 

odvodov zamestnancov a taktiež aj 

zamestnávateľov (príspevok je daňovo 

uznateľný náklad pre zamestnávateľa), 

▪ ak sa jedná o zamestnanca, ktorý 

nepracuje na plný pracovný úväzok, ale 

má kratší pracovný čas, suma príspevku 

sa prepočíta v pomere zodpovedajúcom 

príslušnému pracovnému pomeru. 

Oprávnené výdavky 

Za oprávnené výdavky sa považujú 

preukázateľné výdavky zamestnanca a športovú 

činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby.  

Oprávnenou osobou je výlučne športová 

organizácia zapísaná v registri právnických osôb 

v športe, ktorá zabezpečuje pre dieťa športovú 

aktivitu pod dohľadom odborne spôsobilého 

športového odborníka, najviac za obdobie 

kalendárneho roka, za ktorý si zamestnanec 

žiada príspevok na športovú aktivitu dieťaťa. 

Športovou organizáciou je právnická osoba, 

ktorej predmetom činnosti alebo cieľom 

činnosti je športová činnosť. Musí byť 

zapísaná do registra osôb v športe podľa § 8 ods. 

1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Splnenie podmienok 

Zamestnanec musí preukázať zamestnávateľovi 

oprávnené výdavky na športovú činnosť dieťaťa 

predložením dokladu najneskôr do 30 dní odo 

dňa jeho vydania oprávnenou osobou.  

Súčasťou tohto dokladu musí byť meno a 

priezvisko dieťaťa (ktoré činnosť vykonáva) a 

obdobie na ktoré sa vzťahuje tento doklad. 

Zamestnávateľ posudzuje splnenie podmienok 

ku dňu začatia obdobia, na ktoré sa doklad 

vzťahuje.  

V prípade, ak sú všetky podmienky splnené, 

zamestnávateľ poskytne zamestnancovi 

príspevok na športovú činnosť dieťaťa po 

predložení dokladu v najbližšom výplatnom 

termíne určenom zamestnávateľom na výplatu 

mzdy, ak sa nedohodnú inak. 

  

Upozornenie 

Berte prosím na vedomie, že tento newsletter obsahuje 

všeobecné informácie a usmernenia týkajúce sa danej 

problematiky a teda nepredstavuje odborné poradenstvo 

poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené v 

newsletteri môžu byť po jeho zverejnení predmetom ďalšieho 

vývoja a zmien. Spoločnosť Accace nepreberá zodpovednosť 

a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na 

základe informácií uvedených v newsletteri 

Prihláste sa na odber noviniek! 

Odoberať novinky 
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Renáta Šikulová 
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E-Mail: slovakia@accace.com 

Tel: +421 232 553 000 

O Accace  

Spoločnosť Accace bola založená v roku 2006 v regióne strednej a východnej Európy a rýchlo sa 

etablovala medzi poprednými poskytovateľmi outsourcingových a poradenských služieb na trhu. Accace 

má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním profesionálnych služieb pre širokú škálu klientov od veľkých 

medzinárodných korporácií, cez malé a stredné podniky až po startupy. Aktuálne spolupracujeme s viac 

ako 2 000 klientmi, pričom veľa z našich klientov patrí do zoznamu Fortune 500 spoločností, ktoré  oceňujú 

možnosť komplexného outsourcingu vo všetkých krajinách ich pôsobenia.  

Celosvetovo pôsobí spoločnosť Accace pod značkou Accace Circle, ktorá združuje všetky naše pobočky 

spolu s medzinárodnými dlhodobými partnermi. Vďaka Accace Circle sme schopní celosvetovo 

poskytovať rovnako kvalitné služby, zefektívňovať procesy klientov a spravovať ich jednotne v rámci 

jednej online platformy. 

Viac na www.accace.sk 

Kontakt 

Zuzana Krajčová 

Payroll Manager 

E-Mail: Zuzana.Krajcova@accace.com 

Tel: +421 232 553 000 

https://www.facebook.com/accace.slovakia
https://www.linkedin.com/company/accace-slovakia
http://accace.sk/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Slovak_Language_News_Flash

