
Novinky v zdaňovaní športovcov po 1.1.2016 a daňové dôsledky zavedenia sponzorského 
 

V novembri 2015 bol v NR SR schválený nový zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

"zákona o športe"), ktorý predložilo na schválenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky na základe úlohy č. 7 v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015. 

Ambíciou predkladaného zákona bolo zadefinovanie všetkých vzťahov vznikajúcich v športe a ich 

stransparentnenie nielen v rámci samotných záujmových osôb a organizácií pôsobiacich v športe, ale aj vo 

vzťahu k širokej verejnosti, čo sa bude diať predovšetkým prostredníctvom zavedenia informačného systému 

športu.  

Rovnako sa zadefinovali rôzne športové úrovne vykonávania športu prostredníctvom samotných športovcov 

a tiež sa zavádza nový inštitút sponzorského v športe. 

Práve vzhľadom na uvedené zmeny sa upravili nielen viaceré osobitné predpisy, ale upravil a doplnil sa aj zákon 

č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) a to v oblasti: 

1. zadefinovania príjmov športovcov v nadväznosti na vymedzenie športovcov v zákone o športe, 

2. športových odborníkov, 

3. sponzorského, 

4. dobrovoľníkov pomáhajúcich v športe. 

 

1. Zadefinovanie príjmov športovcov a športových odborníkov 

V novom zákone o športe je vymedzený športovec ako taký, pričom tento môže vykonávať šport ako jednotlivec, 

alebo ako príslušník športovej organizácie a to v kolektívnom alebo individuálnom športe. 

V prípade, ak športovú činnosť vykonáva fyzická osoba samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú 

zodpovednosť a pod., jedná sa o športovca - jednotlivca pôsobiaceho predovšetkým v individuálnych športoch.  

Ak športovec vykonáva športovú činnosť pre konkrétnu inú športovú organizáciu ide predovšetkým o kolektívny 

šport.  

Športovca je možné na základe úrovne výkonu športovej činnosti (§ 4 ods. 1 zákona o športe) rozdeliť na ďalšie 

typy športovcov a to  

 profesionálny športovec,  

 amatérsky športovec a 

 neorganizovaný športovec. 

 

Profesionálny športovec je zákonom upravený v dvoch rovinách, a to ako  

 zamestnanec, ak výkon športovej činnosti športovcom spĺňa znaky závislej práce na základe 

a) zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a 

b) pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu vykonávajú 

šport v rezortnom športovom stredisku 

 samostatne zárobkovo činná osoba, ak jeho výkon nespĺňa znaky závislej práce.  

Ide predovšetkým o situácie, kedy sa konkrétny športovec výkonom športovej činnosti živí a táto pre neho 

predstavuje hlavný príjem (je pre neho hlavnou ekonomickou činnosťou), no jeho znaky hovoria o tom, že 

ho vykonáva vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, v čase podľa svojho uváženia 

a podobne (uvedené v prípade profesionálneho športovca - zamestnanca neplatí). V prípadoch, ak bude 

chcieť tento typ profesionálneho športovca vykonávať športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej 

organizácie, predpokladá sa, že športová organizácia a športovec uzavrú zmluvu podľa § 51 ObčZ, alebo 

zmluvy podľa § 269 ods. 2 ObchZ. 

 

Amatérskym športovcom je športovec vykonávajúci športovú činnosť na základe  

 zmluvy o amatérskom vykonávaní športu [ustanovenie § 4 ods. 3 písm. a), § 45 a nasl. zákona o športe],  

 zmluvy o príprave talentovaného športovca [§ 4 ods. 3 písm. b) zákona o športe], 

 dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru [§ 4 ods.3 písm. c) zákona o športe] alebo  

 bez písomnej zmluvy na základe registrácie za športovú organizáciu [§ 4 ods. 3 písm. d) a § 47 zákona 

o športe].  

V prípade amatérskeho športovca vykonávajúceho činnosť na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu 

ide o športovú činnosť vykonávanú takmer totožným spôsobom ako profesionálni športovci, no jej výkon je 

zúžený obmedzeným rozsahom  činnosti, menšou sumou odplaty a pod. Ide o prípady, kedy fyzické osoby popri 

svojej hlavnej hospodárskej a ekonomickej činnosti (zamestnanie a iné druhy pracovného pomeru, podnikanie a 

pod.), vykonávajú šport kvalitatívne v menšom rozsahu. Úpravami v zákone o športe je umožnené výkon tejto 

športovej činnosti v uvedenom rozsahu, no súčasne ich odlišuje od profesionálnej úrovne výkonu športu, teda od 

profesionálnych športovcov.  

V prípade amatérskeho vykonávania športu bez uzavretia písomnej zmluvy podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona o 

športe je táto vykonávaná bezodplatne. 



 

Športovci v závislej činnosti 

Športovci, ktorých príjmy sa zaraďujú medzi príjmy zo závislej činnosti sú  

1. profesionálny športovci vykonávajúci činnosť na základe  

a. zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ktoré sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 5 ods. 1 písm. m) 

ZDP, 

b. pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu vykonávajú 

šport v rezortnom športovom stredisku, ktoré sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 5 ods. 1 písm. a) ZDP, 

2. amatérsky športovci vykonávajúci činnosť na základe  

dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 5 ods. 

1 písm. a) ZDP. 

 

Práve príjem profesionálneho športovca vykonávajúceho činnosť na základe zmluvy o profesionálnom 

vykonávaní športu je zadefinovaný ako nový druh príjmu v ZDP s účinnosťou od 1.1.2016, pričom je zároveň 

v zákone o športe určený nový špecifický zmluvný typ a to zmluva o profesionálnom výkone športu. 

Táto zmluva je určená v § 35 zákona o športe, pričom zúčastnení majú povinnosť uzavrieť takúto zmluvu vždy, 

ak má športová činnosť športovca, ktorú tento vykonáva pre športovú organizáciu znaky závislej práce podľa 

osobitného predpisu (§ 1 ods. 2 ZP - „Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti 

zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov 

zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom“). Ak teda športová činnosť 

vykonávaná športovcom spĺňa znaky závislej práce, stáva sa to hlavným znakom tohto vzťahu a zo vzťahu 

medzi športovcom a športovou organizáciou sa stáva vzťah pracovnoprávny. To znamená, že príslušná športová 

organizácia sa stáva zamestnávateľom, a športovec zamestnancom v zmysle Zákonníka práce, no ich práva a 

povinnosti v tomto vzťahu normuje len zákon o športe (Zákonník práce len v prípadoch, ktoré výslovne uvádza 

samotný zákon o športe). Zákon súčasne prináša jej minimálne podstatné náležitosti, od ktorých sa nemôžu 

zmluvné strany odchýliť, ako aj demonštratívny výpočet ďalších, v športe najčastejšie sa vyskytujúcich 

zmluvných podmienok, ktoré si subjekty môžu v zmluve dohodnúť (ustanovenie § 35 ods. 3 a 4 zákona o 

športe). Zmluvu možno uzavrieť len na dobu určitú, maximálne však na 5 rokov (ustanovenie § 46 zákona o 

športe) odo dňa jej účinnosti, ak predpisy športového zväzu neustanovujú inú dobu.  

Medzi príjmy zo závislej činnosti sa zaraďuje aj príjem profesionálneho športovca, ktorým je športovec 

vykonávajúci športovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu 

podľa osobitného predpisu (napr. § 16 zákona č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, 

slovenskej informačnej služby, zboru väzenskej a justičnej stráže SR a železničnej polície) v rezortnom 

športovom stredisku. Takýto príjem je však príjmom podľa § 5 ods. 1 písm. a) ZDP. 

Rovnako medzi tieto príjmy, t.j. príjmy podľa § 5 ods. 1 písm. a) ZDP, zaraďujeme aj príjmy amatérskeho 

športovca, ktorí vykonáva športovú činnosť na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru. 

 

Nezávislý športovci a športový odborníci 

V prípade, ak príjmy športovcov a športových odborníkov, nie sú príjmami zo závislej činnosti, sú príjmami 

z inej samostatnej zárobkovej činnosti uvedených v § 6 ods. 2 novom písmene e) ZDP s účinnosťou od 1.1.2016. 

Vyčlenenie týchto druhov príjmov do samostatného ustanovenia bolo vykonané v nadväznosti na jeden 

z hlavných cieľov v zákone o športe a to zavedenia transparentnosti vzťahov v športe. Zároveň je tu upravené, že 

súčasťou príjmov určených športovcov a športových odborníkov v § 6 ods. 2 písm. e) ZDP sú aj príjmy zo 

sponzorského, ktoré tieto osoby príjmu na základe zmluvy o sponzorstve uzavretej podľa  § 50 a 51 zákona 

o športe. 

Medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa teda konkrétne zahrnú príjmy 

 športovca a to konkrétne 

 profesionálneho športovca (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o športe), 

 amatérskeho športovca a to vykonávajúceho šport na základe  

o  zmluvy o amatérskom vykonávaní športu (§ 4 ods. 4 písm. a) zákona o športe), ak 

 rozsah vykonávania športu, aj ak má charakter závislosti, počas jedného kalendárneho 

roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom 

roku, 

 zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo 

 vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží 

v krátkom časovom období, 

o na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca (§ 4 ods. 4 písm. b) zákona o športe) 

alebo 



Talentovaným športovcom je športovec do 18 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň 

talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných 

športovcov. Predpis národného športového zväzu môže určiť vyššiu hranicu veku 

talentovaného športovca, najviac do 23 rokov veku. 

o bez zmluvy (§ 4 ods. 4 písm. d) zákona o športe). 

 športového odborníka a to konkrétne 

 trénera a inštruktora športu (§ 6 ods. 1 písm. a) zákona o športe), 

 fyzickú osobu vykonávajúcu odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej 

podľa osobitného predpisu (napr. § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 

až 13 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov) - § 6 ods. 1 písm. b) zákona o športe, 

 fyzickú osobu vykonávajúcu odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej 

predpismi športového zväzu (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona o športe), alebo 

 fyzickú osobu vykonávajúcu činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi 

športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona o športe).  

Oprávnenie vykonávať činnosť týchto športových odborníkov vzniká dňom ich zápisu do registra fyzických 

osôb v športe. 

Uvedení športový odborníci vykonávajú činnosť športového odborníka ako samostatne zárobkovo činná 

osoba, len ak nie sú naplnené znaky závislej práce, alebo sa so športovou organizáciou nedohodli inak. 

 

Všetky fyzické osoby a právnické osoby v športe sa zapisujú do informačného systému v športe. 

Súčasťou príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti týchto športovcov a športových odborníkov je aj 

sponzorské, prijaté na základe zmluvy o sponzorstve v športe uzavretej podľa § 50 a 51 zákona o športe. 

V prípade športového odborníka je možné poskytovať sponzorské len trénerovi a inštruktorovi v športe. 

 

2. Sponzorské  

Sponzorské je zadefinované v § 50 zákona o športe. Podľa tohto ustanovenia sa zmluvou o sponzorstve v športe, 

sponzor zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (ďalej len 

„sponzorské“) športovcovi, športovému odborníkovi podľa § 6 ods. 1 písm. a), t.j. trénerovi a inštruktorovi 

v športe, alebo športovej organizácii (ďalej len „sponzorovaný“) a sponzorovaný sa zaväzuje umožniť 

sponzorovi spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie sponzora alebo jeho výrobku so 

sponzorovaným a využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou. Ak je sponzorovaným 

športovec alebo určený športový odborník účelom sponzorského nesmie byť ich mzda alebo odmena za 

vykonávanie športu alebo inej športovej činnosti. 

Sponzorovaný môže uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku 

v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10 

% hodnoty sponzorského. 

Zmluva o sponzorstve v športe sa uzatvára v písomnej forme a musí obsahovať tieto  podstatné náležitosti 

a) identifikačné údaje zmluvných strán, 

b) obdobie trvania zmluvy, najviac do konca štvrtého roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola 

sponzorovanému poskytnutá prvá časť sponzorského, 

c) spôsob zániku zmluvy, 

d) účel a rozsah sponzorského vrátane časového rozvrhu a spôsobu jeho poskytnutia a použitia, 

e) podmienky, ktoré musí sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského vrátane lehoty na oznámenie ich 

splnenia. 

Sponzor je oprávnený od zmluvy o sponzorstve v športe odstúpiť, ak sponzorovaný používa sponzorské 

v rozpore s dohodnutým účelom. 

Zmluvu o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia zverejní sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej 

podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva o sponzorstve v športe sa zverejňuje. 

Ak sponzorské nebolo použité do konca obdobia, na ktoré bola zmluva o sponzorstve v športe uzavretá, alebo ak 

nebolo použité v súlade s dohodnutým účelom, je sponzorovaný povinný vrátiť sponzorovi nevyčerpanú sumu 

sponzorského alebo sumu, ktorá bola použitá v rozpore s dohodnutým účelom. 

Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského 

a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť. 

Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25. 

dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak nevedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom 

účte.  

 

Z pohľadu prijatia sponzorského športovcom sa toto zatrieďuje podľa skutočnosti, o akého športovca ide resp. 

kde sa jeho príjmy z vykonávania športovej činnosti zahŕňajú, t.j. ak ide o: 



 športovca, ktorého príjmy sa zahŕňajú medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP, súčasťou jeho príjmov 

je aj sponzorské, 

 profesionálneho športovca, ktorý vykonáva športovú činnosť voči športovej organizácii a jeho príjmy zo 

športovej činnosti sa zahŕňajú medzi príjmy podľa § 5 ods. 1 písm. a) a m) ZDP, kde sponzorské, ktoré 

takýto športovec prijal sa zahŕňa medzi príjmy podľa    § 8 ods. 1 písm. p) ZDP. Ide však len 

o profesionálneho športovca zadefinovaného podľa § 4 ods. 3 písm. a) a b) zákona o športe a nie 

amatérskeho športovca podľa § 4 ods. 4 písm. c) zákona o športe.,  

 amatérskeho športovca vykonávajúceho činnosť na základe dohody o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru, ktoré sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 5 ods. 1 písm. a) ZDP, pričom sponzorské sa 

zahŕňa medzi príjmy podľa § 8 – iné príjmy. 

V prípade športových organizácií, ktoré prijali sponzorské, toto je súčasťou ich príjmov z vykonávanej činnosti. 

 

Sponzorské môže byť poskytnuté aj športovému odborníkovi, ale to len trénerovi a inštruktorovi v športe, 

ktorého príjmy sú príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP, ktorých 

súčasťou je aj prijaté sponzorské. Ak by išlo o trénera alebo inštruktora v závislej činnosti, potom by sa 

sponzorské, ktoré prijali zahrnulo medzi príjmy podľa § 8 ZDP – iné, tak ako u amatérskeho športovca 

vykonávajúceho činnosť na základe dohody. 

 

V súvislosti s poskytnutým sponzorským sa upravuje aj osobitný spôsob zahrňovania sponzorského do príjmov 

športovca, športového odborníka, ktorých príjmy sa zahŕňajú medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej 

činnosti (§ 6 ods. 2 písm. e) ZDP) alebo športovej organizácie a to v závislosti od spôsobu účtovania týchto 

sponzorovaných, ktorý je upravený v § 17 ods. 3 novom písm. k) a l) ZDP. 

Spôsob zahrňovania takto prijatého sponzorského je v týchto ustanoveniach upravený rovnakým spôsobom ako 

v prípade prijatých dotácií, t.j. bude sa zahŕňať do základu dane vo výške v akej bol použitý na úhradu výdavkov 

a to podľa účelu a rozsahu vrátane časového rozvrhu určeného v uzavretej sponzorskej zmluve medzi sponzorom 

a sponzorovaným. 

 

V prípade prijatého sponzorského profesionálnych závislých športovcov, ktorí príjmy zo sponzorského uvádzajú 

ako príjem podľa § 8 ods. 1 písm. p) ZDP, je postup zahŕňania sponzorského upravený v § 8 ods. 15 ZDP. Takto 

prijaté sponzorské sa zahŕňa do základu dane spôsobom uvedeným v novom odseku 15, čo znamená že sa 

zahrnie do základu dane vo výške zodpovedajúcej vynaloženým výdavkom dohodnutým a určeným v zmluve 

o sponzorstve uzatvorenej so sponzorom a zverejnenej v informačnom systéme športu, pričom ak sú výdavky 

vynakladané počas viacerých zdaňovacích období (max. do 5 rokov od uzavretia zmluvy podľa § 50 a 51 zákona 

o športe) potom aj príjem sa zahrnie do základu dane v príslušnom zdaňovacom období k čerpaným výdavkom. 

Výdavkami, o ktoré sa znižuje prijaté sponzorské, sú všetky výdavky dohodnuté a preukázateľne vynaložené 

podľa uzavretej zmluvy o sponzorstve v športe.  

Upozornenie!!!! 

Toto výhodnejšie zdanenie príjmov zo sponzorského, t.j. postupne podľa tohto ako sú zo sponzorského 

uhrádzané výdavky podľa sponzorskej zmluvy, je možné využiť len v prípade príjmov zahŕňaných medzi príjmy 

podľa § 8 ods. 1 písm. p) ZDP, t.j. príjmov profesionálnych športovcov v závislom vzťahu. V prípade 

amatérskych športovcov, ktorých príjmy zo sponzorského sa zahŕňajú medzi príjmy podľa § 8 ZDP – iné, sa toto 

zahrnie do základu dane v roku prijatia sponzorského v plnej výške. 

 

Na strane sponzora sú v § 17 ods. 19 písm. h) ZDP určené podmienky, za ktorých si sponzor môže sponzorské 

uznať do daňových výdavkoch. 

Podľa tejto úpravy je možné sponzorské poskytnuté sponzorom podľa § 50 a 51 zákona o športe 

sponzorovanému, t.j. športovcovi, športovému odborníkovi alebo športovej organizácii, zahrnúť do daňových 

výdavkov len v prípade, ak  

 sponzorské zaplatil 

 vykázal základ dane (základ dane = zdaniteľné príjmy prevyšujúce daňové výdavky, t.j. aspoň 1 cent),  

 sponzorovaný reálne použil sponzorské na úhradu dohodnutého účelu určeného v sponzorskej zmluve 

podľa zákona o športe podľa dohodnutého časového rozvrhu, t.j. sponzor uplatňuje v daňových výdavkoch 

len reálne použitú sumu sponzorovaným, 

 ide o sponzorské pre profesionálneho športovca, talentovaného amatérskeho športovca a športového 

reprezentanta, športového odborníka (tréner, inštruktor športu) a športovú organizáciu. 

Športovým reprezentantom je podľa § 29 ods. 2 zákona o športe občan SR, ktorý bol nominovaný ako športovec 

za člena športovej reprezentácie národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ktorej toto 

oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí.  

Športová reprezentácia je účasť športového reprezentanta na významnej súťaži vrátane prípravy na túto súťaž 

podľa plánu prípravy schváleného národným športovým zväzom. 



 

3. Dobrovoľníci v športe 

Zákon o športe určuje aj dobrovoľníkov v športe, ktorí sa zapisujú do informačného systému v športe. 

Zároveň zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov upravuje v    § 6 ods. 2 písm. e) 

náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu vykonávania 

dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy (§ 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 

Z.z. o minimálnej mzde). 

Minimálna mzda bola pre rok 2016 schválená nariadením vlády SR zo dňa 7.10.2015 vo výške 2,328 eura za 

každú hodinu odpracovanú zamestnancom. 

Takto priznaná náhrada je ostatným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. r) ZDP. 

 

Zároveň § 9 odsek 1 nové písmeno m) ZDP umožňuje takto priznanú náhradu za stratu času dobrovoľníka 

zapísaného do informačného systému v športe uvedenú v § 8 ods. 1 písm. r) ZDP, oslobodiť od dane v úhrnnej 

výške 500 eur za zdaňovacie obdobie. Ak by bol úhrn vyplatených náhrad za zdaňovacie obdobie vyššie ako 500 

eur, zdaní sa ako ostatný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. r)  ZDP len suma prevyšujúca 500 eur. Zároveň sa musia 

krátiť výdavky k týmto príjmom tak, aby príjem zahŕňaný do základu dane znižoval len výdavok zodpovedajúci 

pomernej časti zahŕňanej do základu dane. 

 

 

 


