
Informácia č. 9/DZPaU/2019/I o novele  
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
(článok II zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
 
 
Národná rada Slovenskej republiky dňa 25. júna 2019 schválila zákon č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy 
v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 228/2019 Z. z.“). 
 
Zákon č. 228/2019 Z. z. v článku II s účinnosťou od 1. januára 2020 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).  
 
V § 9 ods. 2 ZDP sa doplnili nové písmená, a to: 

 písmeno ad), podľa ktorého je od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodený príspevok za  zásluhy 
v športovej oblasti (ďalej len „príspevok za zásluhy“) poskytnutý podľa § 1 ods. 1 zákona č. 228/2019 Z. z. 
Príspevok za zásluhy predstavuje finančné ocenenie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí ako 
športoví reprezentanti Československej republiky, Československej socialistickej republiky, 
Česko-slovenskej federatívnej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej republiky alebo 
Slovenskej republiky v období od 28. októbra 1918 získali na vybranej medzinárodnej súťaži 
medailové ocenenie. Nárok na príspevok za zásluhy vzniká fyzickej osobe vymedzenej v § 3 ods. 1 zákona 
č. 228/2019 Z. z. a určenie sumy príspevku za zásluhy je uvedené v § 4 zákona č. 228/2019 Z. z. 
 

 písmeno ae), podľa ktorého je od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodený jednorazový príspevok za 
zásluhy v športovej oblasti (ďalej len „jednorazový príspevok za zásluhy“) poskytovaný podľa § 9 zákona 
č. 228/2019 Z. z. Nárok na jednorazový príspevok za zásluhy vzniká fyzickej osobe vymedzenej v § 9 ods. 1 
zákona č. 228/2019 Z. z. a jeho výška je v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 228/2019 Z. z. v sume 10 000 eur. 
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