
Informácia č. 8/DZPaU/2019/I o novele  
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

(článok II zákona č. 155/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) 

 
 
 
Národná rada Slovenskej republiky dňa 13. mája 2019 schválila zákon č. 155/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 155/2019 Z. z.“).  
 
Zákonom č. 155/2019 Z. z. sa s účinnosťou od 1. júla 2019 do zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“)  
okrem iného dopĺňa § 97a. V  zmysle predmetného ustanovenia môže vysoká škola uzatvoriť s podnikateľom 
(zákon o vysokých školách odkazuje na § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) zmluvu o štipendijnom programe  
na poskytovanie podnikových štipendií, účelom ktorých je podpora  štúdia vo vybraných študijných programoch 
alebo motivácia k voľbe určitej témy záverečnej práce. Ust. § 97a zákona o vysokých školách upravuje tiež  
podmienky pre poskytovanie podnikových štipendií, náležitosti zmluvy o štipendijnom programe, a napr. aj 
maximálnu priemernú mesačnú výšku podnikového štipendia poskytovaného študentovi v jednom akademickom 
roku.  
 
V nadväznosti na vymedzenie podnikových štipendií podľa § 97a zákona o vysokých školách, je v článku II zákona 
č. 155/2019 Z. z. vykonaná súvisiaca úprava zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZDP“). V dôsledku doplnenia § 9 ods. 2 písm. j)  ZDP dochádza od 1. júla 2019 k rozšíreniu 
okruhu príjmov oslobodených od dane z príjmov fyzickej osoby o príjmy, ktorými sú podnikové štipendiá 
poskytované študentom vysokých škôl podľa ust. § 97a zákona o vysokých školách. Výdavky (náklady)  
na podnikové štipendiá sú, za predpokladu splnenia podmienok ustanovených v § 97a zákona o vysokých školách,  
daňovým výdavkom podľa ôsmeho bodu, ktorý je s účinnosťou od 1. júla 2019 doplnený v § 19 ods. 2 písm. c) 
ZDP. 
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