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Informácia 
k uplatneniu nezdaniteľnej časti základu dane fyzickej osoby  

na kúpeľnú starostlivosť   
 

Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou 

a s ňou spojenými službami bola zavedená zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2018 

menil a dopĺňal zákon č.  595/2003 Z. z . o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

 

Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si môže fyzická osoba uplatniť prvýkrát za 

zdaňovacie obdobie 2018. 

 

Podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť 
 

Nezdaniteľnou časťou základu dane fyzickej osoby sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou 

starostlivosťou a s ňou spojenými službami, vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných 

liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných na základe povolenia podľa osobitného predpisu. 

Teda musí ísť o úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami zaplatené 

kúpeľnému zariadeniu, ktorému bolo štátnou kúpeľnou komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky vydané povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľnej liečebne 

podľa § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, 

kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam 

takýchto kúpeľných zariadení, ktorým bolo vydané povolenie na prevádzkovanie, je zverejnený na webovom sídle 

Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť sa vzťahuje na kúpeľnú starostlivosť a s ňou súvisiace 

služby, ktorými sú napr. úhrady za kúpeľné procedúry, stravu, ubytovanie, parkovanie a pod., ktoré uhradil 

daňovník, a ktoré neboli uhradené z verejného zdravotného poistenia, alebo inou osobou, napr. 

zamestnávateľom, pričom dĺžka pobytu v kúpeľoch nie je rozhodujúca. V prípade, ak bola časť takýchto úhrad 

uhradená z verejného zdravotného poistenia, resp. inou osobou a časť úhrad si uhradil daňovník sám, potom má 

daňovník nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane iba na ním zaplatenú časť úhrad. 

 

Za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou 

starostlivosťou za manželku (manžela) daňovníka a deti daňovníka, ktoré sa považujú za vyživované podľa  

§ 33 zákona o dani z príjmov. 

 

Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si môže uplatniť každý z manželov samostatne za 

seba, alebo iba jeden z manželov za obidvoch manželov. Ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu 
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dane na dieťa (deti) daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane 

sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba. 

 
Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou 

povinnosťou, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 11 zákona o dani z príjmov, a to bez ohľadu na výšku 

dosiahnutých zdaniteľných príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky. 

 
Výška nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť 
 
Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si môže uplatniť fyzická osoba vo výške preukázateľne 

zaplatenej úhrady, v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok za každú osobu, na ktorú si uvedenú nezdaniteľnú 

časť základu dane uplatňuje. Ak zaplatená suma na kúpeľnú starostlivosť niektorej osoby, napr. dieťaťa, je nižšia 

ako 50 eur, nezdaniteľnou časťou základu dane na toto dieťa je iba táto nižšia suma. 

 
Spôsob uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť 
 
Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si môže fyzická osoba uplatniť až po uplynutí 

zdaňovacieho obdobia na základe dokladov vystavených v kúpeľnom zariadení, a to buď 

 

• u zamestnávateľa prostredníctvom žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň 

z príjmov zo závislej činnosti, alebo 

 

• v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby. 

 

Ak si daňovník uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť u zamestnávateľa cez žiadosť 

o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, je povinný k žiadosti 

o vykonanie ročného zúčtovania predložiť aj 

 

➢ doklad o zaplatení úhrady súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami; ak doklad 

neobsahuje presnú identifikáciu daňovníka (aspoň meno a priezvisko), resp. jeho manželky (manžela) 

alebo meno vyživovaného dieťaťa, daňovník musí iným spôsobom preukázať, že využil uvedené služby 

v kúpeľnom zariadení (napr. potvrdením od poskytovateľa služieb, kto služby spotreboval). 

➢ čestné vyhlásenie manželky (manžela), resp. plnoletého dieťaťa o tom, že si táto osoba za rovnaké 

zdaňovacie obdobie neuplatňuje túto nezdaniteľnú časť základu dane sama za seba, ak si daňovník 

uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť aj za manželku (manžela), alebo za 

vyživované dieťa, 

➢ doklad preukazujúci oprávnenosť nároku na manželku (manžela) a vyživované dieťa, ktorým je napr. 

sobášny list, rodný list dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa 

a pod., ak ešte zamestnávateľovi tieto doklady daňovník nepredložil v súvislosti s uplatnením 

nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela), alebo v súvislosti s uplatnením daňového 

bonusu na vyživované dieťa. 

 

Daňovník, ktorý uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť v podanom daňovom 

priznaní k dani z príjmov, nemá povinnosť k daňovému priznaniu priložiť doklady, ktorými by nárok na 

uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane preukázal, teda nie je povinný k daňovému priznaniu priložiť ani 

doklad o zaplatení úhrady na kúpeľnú starostlivosť. Ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na 

kúpeľnú starostlivosť aj za manželku (manžela) a dieťa (deti), uvedie v III. oddiele daňového priznania výšku 

preukázateľne zaplatených úhrad za manželku (manžela) a za vyživované dieťa (deti), ako aj osobné údaje 

o manželke (manželovi) a vyživovanom dieťati (deťoch) žijúcich s daňovníkom v domácnosti. Správca dane je 
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oprávnený daňovníka vyzvať, aby nárok na uplatnenú nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť 

preukázal. 

 
 
 
 
 
Vypracovalo: Finančné riaditeľstvo SR 
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