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Úvodné ustanovenie 
 
Finančné riaditeľstvo SR nadväzne na zmeny a doplnenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov vykonané od 1. januára 2014 zákonom č. 463/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 
vydáva metodický pokyn k zdaňovaniu cien a výhier prijatých fyzickou osobou.  
 
 
1. oddiel Oslobodenie prijatých cien a výhier od dane z príjmov fyzickej osoby 
 
Ceny a výhry, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby, sú taxatívne vymedzené v ustanovení § 9 
ods. 2 písm. l) a m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o dani z príjmov“).  
 
 
1.1. Oslobodenie prijatých cien a výhier podľa § 9 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov  

 
Od dane z príjmov fyzickej osoby sú oslobodené výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na 
základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu a obdobné výhry zo zahraničia, pričom zákon o dani 
z príjmov odkazuje na zákon č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov. 
Cit. zákon bol s účinnosťou od 1. mája 2005 nahradený zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“).  
 
Poznámka 
Ustanovenie § 3 ods. 1 zákona o hazardných hrách znie: 
„Hazardné hry sú hry, v ktorých hráč po zaplatení vkladu, ak § 4a ods. 5 neustanovuje inak, môže získať výhru, ak splní 
herným plánom vopred určené podmienky. Výsledok hazardnej hry závisí výlučne alebo prevažne od náhody alebo od 
vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok 
hazardnej hry, nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore s pravidlami 
hazardnej hry.“ 

 
Podľa § 3 ods. 2 zákona o hazardných hrách za hazardné hry sa považujú  
a) lotériové hry [žrebové lotérie, tomboly, číselné lotérie (napr. LOTO a doplnková hra JOKER, LOTO 5 z 35, 

EUROMILIÓNY, KENO 10, KLUB KENO), bingo, okamžité lotérie (napr. Jubilejný žreb, Pokladnička, Drahokamy, Naj 7, 
Diamanty a perly, KENO, Vianočná lotéria), lotéria pokladničných dokladov], 

b) hazardné hry v kasíne, 
c) stávkové hry (najmä totalizátor, kurzové stávky a dostihové stávky), 
d) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov, 



        2

e) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo 
prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry, 

f) hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu, 
g) kartové hry mimo kasína, 
h) charitatívne lotérie, 
i) hry, ktoré nie sú hazardnými hrami podľa písm. a) až h), ak spĺňajú podmienky ustanovené v § 3 ods. 1 cit. zákona. 

  
Za hazardné hry sa nepovažujú (§ 3 ods. 4 zákona o hazardných hrách) 
a) športové súťaže s cenami pre účastníkov, 
b) hry relaxačného alebo športového charakteru, aj keď na účasť na nich je potrebný vklad, ktorý sa účastníkovi takejto 

hry, ak prehrá, nevracia, 
c) zábavné hry o vecné ceny prostredníctvom hracieho zariadenia, ak vklad nepresahuje sumu na úrovni 50 eurocentov, 
d) hry prostredníctvom hracieho zariadenia, v ktorých výhrou je ďalšia hra na tom istom hracom zariadení, 
e) kvízy spočívajúce v odpovediach na otázky alebo v preukázaní vedomostí a zručnosti, ak je výsledok hry určovaný 

v prevažnej miere na základe preukázania vedomostí alebo zručnosti, 
f) žrebové vecné lotérie a tomboly, ak herná istina neprekročí sumu na úrovni 1 500 eur 

 
Za hazardné hry sa nepovažujú ani propagačné súťaže, ktoré nie sú samostatnou podnikateľskou činnosťou a slúžia len 
na podporu predaja tovarov a služieb a pri ktorých nie je podmienkou účasti zaplatenie vkladu. Propagačnými súťažami sa 
rozumejú súťaže, hry, ankety a iné akcie, pri ktorých účastníci určení náhodným výberom získavajú výhry a pri ktorých je 
podmienkou účasti zakúpenie určitého tovaru, služby alebo iného plnenia a preukázanie tohto nákupu organizátorovi 
propagačnej súťaže alebo uzavretie zmluvného vzťahu s poskytovateľom výhier do propagačnej súťaže alebo účasť na 
propagačnej či reklamnej akcii, a to aj nepriamo prostredníctvom ďalšej osoby (§ 3 ods. 5 zákona o hazardných hrách).  

 
Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe licencie udelenej alebo vydanej podľa tohto zákona a za podmienok 
ustanovených týmto zákonom, pričom hazardné hry podľa § 3 ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona o hazardných hrách možno 
prevádzkovať len na území obce, na ktorom ich prevádzkovanie nie je obmedzené všeobecne záväzným nariadením obce 
podľa § 10 ods. 5 písm. d) zákona o hazardných hrách. Podľa § 2 písm. f) zákona o hazardných hrách licencie sú 
individuálna licencia, všeobecná licencia na žrebové vecné lotérie a tomboly a všeobecná licencia na kartové hry pokrového 
typu prevádzkované mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému.  
 
V nadväznosti na znenie § 9 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov a na príslušné ustanovenia zákona 
o hazardných hrách od dane z príjmov fyzickej osoby sú oslobodené len výhry z hier, ktoré sú prevádzkované 
na základe individuálnej licencie udelenej Ministerstvom financií SR alebo obcou. 

 
 

1.2. Oslobodenie prijatých cien a výhier podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov  
 
Od dane z príjmov fyzickej osoby sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry neuvedené v § 9 ods. 2 písm. l) zákona 
o dani z príjmov, ak ich hodnota neprevyšuje 350 eur za cenu alebo výhru, pričom ak takto vymedzené príjmy 
presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce túto ustanovenú sumu. 
 
 
Pod pojmom cena alebo výhra sa rozumie: 
1. cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, 

alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, okrem odmeny zahrnutej do tejto ceny za 
použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny, 

 
Poznámka :  
Znaky verejnej súťaže sú vymedzené v § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka. Vyhlasovateľom verejnej súťaže môže byť 
fyzická osoba alebo právnická osoba. Súťaž predpokladá potenciálnu možnosť pre viaceré subjekty, podľa vopred určených 
pravidiel zúčastniť sa a dosiahnuť požadovaný výsledok - dielo (hmotný alebo nehmotný výsledok ľudskej činnosti, 
vytvorenie alebo zhotovenie ktorého bolo predmetom súťaže) alebo výkon (akákoľvek ľudská činnosť, ktorou sa dosahuje 
cieľ určený súťažou). Cena z verejnej súťaže môže spočívať v peňažnom aj nepeňažnom plnení. Ak je súčasťou ceny 
z verejnej súťaže odmena za použitie diela alebo výkonu, na túto odmenu sa nevzťahuje oslobodenie podľa § 9 ods. 2 písm. 
m) zákona o dani z príjmov. Odmena za použitie diela alebo výkonu je zdaniteľným príjmom (napr. podľa § 6 ods. 4 zákona 
o dani z príjmov). 
Príklad : Súťaž o najlepšiu pôvodnú slovenskú rozhlasovú hru. 
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Pre súťaž, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže je charakteristické, že účasť v nej je viazaná na 
určité podmienky, prostredníctvom ktorých sa obmedzuje okruh súťažiacich (osobná kvalifikácia, vek a pod.).  
Príklad: Miss SR  
 
2. výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania, 
 
Poznámka :  
Podmienkou účasti na takýchto súťažiach je zakúpenie určitého tovaru, služby alebo iného plnenia. Výhry sú spravidla 
nepeňažné.  
 
3. cena zo športovej súťaže, okrem ceny zo športovej súťaže prijatej daňovníkom, ktorého športová činnosť je 

inou samostatnou zárobkovou činnosťou (§ 6 zákona o dani z príjmov).  
 
Pri uplatňovaní oslobodenia podľa cit. ustanovenia je potrebné každú cenu a výhru posudzovať jednotlivo. Ceny 
a výhry v rámci jednej súťaže a ani v rámci zdaňovacieho obdobia nie je možné sčítavať.  
 
 
Príklad 1:  
Daňovník prijal cenu z verejnej súťaže v sume 450 eur. V cene bola zahrnutá aj odmena za použitie diela a 
predstavovala 100 eur. Nakoľko cena z verejnej súťaže predstavuje 350 eur (450 eur – 100 eur), t. j. neprevyšuje 
zákonom ustanovenú hranicu, je oslobodená od dane. Odmena za použitie diela (100 eur) sa považuje za 
zdaniteľný príjem podľa § 6 zákona o dani z príjmov. 
 
 
Príklad 2: 
Daňovník vyhral v reklamnej súťaži nepeňažnú výhru v hodnote 1 000 eur. Výhra prevyšuje 350 eur, ide 
o zdaniteľný príjem. Daňovník je povinný príjem v sume 650 eur (1 000 eur - 350 eur) zahrnúť do základu dane 
v tom zdaňovacom období, v ktorom výhru prijal. 
 
  
2. oddiel Zdaňovanie prijatých cien a výhier 
 
Cena alebo výhra, ktorá nie je oslobodená od dane sa považuje za zdaniteľný príjem. Pre správny spôsob 
zdanenia cien a výhier je potrebné tieto príjmy správne zaradiť k jednotlivým druhom príjmov tak, ako sú 
vymedzené v zákone o dani z príjmov. Pre ceny a výhry sú v cit. zákone ustanovené dva spôsoby zdanenia – pri 
taxatívne vymedzených cenách a výhrach je daň povinný zraziť prevádzkovateľ alebo organizátor hry, súťaže 
alebo žrebovania, alebo poskytovateľ ceny alebo výhry (ďalej len „prevádzkovateľ, organizátor alebo 
poskytovateľ“). Ak ide o ceny a výhry, pre ktoré nie je ustanovený takýto spôsob vyberania a platenia dane, 
daňovú povinnosť z nich musí vyrovnať daňovník (výherca) sám prostredníctvom daňového priznania k dani 
z príjmov fyzickej osoby (ďalej len „daňové priznanie“). 
 
2.1. Ceny a výhry, ktoré sú príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti  
 
Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov sú najmä: 
 ceny zo športových súťaží prijaté daňovníkmi, u ktorých je športová činnosť inou samostatnou zárobkovou 

činnosťou – ide o príjem podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov, 
 

 odmena za použitie diela alebo výkonu, ak je zahrnutá v cene z verejnej súťaže – ide o príjem podľa § 6 
zákona o dani z príjmov.  
 

Spôsob zdaňovania 
Daňovú povinnosť z uvedených príjmov je daňovník povinný vyrovnať osobne prostredníctvom daňového 
priznania.  
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2.2. Ceny a výhry, ktoré sú príjmami z kapitálového majetku  
 
Príjmom z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov sú: 
 výhry z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného 

sporiteľa a z bežného účtu – ide o príjem podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov  
 
Spôsob zdaňovania  
Spôsob zdaňovania predmetných výhier závisí od toho, či uvedené príjmy plynú zo zdrojov na území SR alebo zo 
zdrojov v zahraničí (§ 7 ods. 3 zákona o dani z príjmov). Ak plynú 
 zo zdrojov na území SR, vyberá sa z nich daň zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. a) zákona o dani 

z príjmov. Základom dane pri tomto príjme je iba príjem, t. j. výhra neznížená o výdavky (§ 43 ods. 4 cit. 
zákona).  

 
 zo zdrojov v zahraničí, zahŕňajú sa do základu dane (čiastkového základu dane), a to v zdaňovacom 

období, v ktorom ich daňovník prijal. Pri týchto príjmoch sa podľa § 7 ods. 4 zákona o dani z príjmov do 
základu dane (čiastkového základu dane) zahŕňajú príjmy neznížené o výdavky okrem výdavkov uvedených 
v § 7 ods. 7 zákona o dani z príjmov. Daňovú povinnosť z takýchto výhier je daňovník povinný vyrovnať 
osobne prostredníctvom daňového priznania.  

 
Poznámka 
Podľa § 7 ods. 7 zákona o dani z príjmov pri príjmoch, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane), sa za 
výdavky považuje aj povinne platené poistné z týchto príjmov. 
 
 
2.3. Ceny a výhry, ktoré sú ostatnými príjmami  
 
Prijaté ceny a výhry sa považujú za ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov vtedy, ak nejde o príjmy 
podľa § 5 až 7 zákona o dani z príjmov. Medzi ostatné príjmy patria: 
 výhry v lotériách, stávkach a iných podobných hrách zo zdrojov na území SR, ktoré nie sú prevádzkované 

na základe individuálnej licencie udelenej podľa zákona o hazardných hrách a obdobné výhry, ktoré plynú zo 
zdrojov v zahraničí [§ 8 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov],  
 

 výhry z reklamných súťaží a žrebovaní prevyšujúce 350 eur [§ 8 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov], 
 

 ceny z verejných súťaží prevyšujúce 350 eur [§ 8 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov], pričom ak v cene 
z verejnej súťaže je zahrnutá odmena za použitie diela alebo výkonu, táto suma sa zahrnie do príjmov 
uvedených v § 6 zákona o dani z príjmov,  
 

 ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich 
vybratých usporiadateľom súťaže prevyšujúce 350 eur [§ 8 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov], 
 

 ceny zo športových súťaží prevyšujúce 350 eur [§ 8 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov], s výnimkou cien 
zo športových súťaží prijatých daňovníkmi, ktorí športovú činnosť vykonávajú v rámci inej samostatnej 
zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov),  
 

 ceny, ktoré nie je možné vzhľadom na ich charakter považovať za ceny z verejnej súťaže ani zo športovej 
súťaže, a ani za ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže alebo ide 
o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, napr. ceny udeľované Nadáciou Matice slovenskej za 
vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti slovenskej kultúry, vedy a techniky a za prínosy k slovenskému 
národnému životu [príjem podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov].  

 
Spôsob zdaňovania: 
 zrážkovou daňou podľa § 43 ods. 1 písm. c) a d) zákona o dani z príjmov 

 peňažné ceny a výhry uvedené v § 8 ods. 1 písm. i) a j) zákona o dani z príjmov plynúce zo zdrojov na 
území Slovenskej republiky  
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 osobne prostredníctvom daňového priznania 
 peňažné ceny alebo výhry uvedené v § 8 ods. 1 písm. i) a j) zákona o dani z príjmov plynúce zo zdrojov 

v zahraničí. Pri týchto príjmoch sa podľa § 8 ods. 3 zákona o dani z príjmov do základu dane 
(čiastkového základu dane) zahŕňajú zdaniteľné príjmy neznížené o výdavky okrem výdavkov uvedených 
v § 8 ods. 12 zákona o dani z príjmov. 

 
 peňažné ceny a výhry, ktoré nie sú cenami z verejnej súťaže, ani zo športovej súťaže, nie sú ani cenami 

zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže alebo ide o súťažiacich 
vybratých usporiadateľom súťaže plynúce zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí,  

 
 nepeňažné ceny a výhry, bez ohľadu na to či plynú zo zdrojov na území SR alebo zo zdrojov v zahraničí. 

Pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny je prevádzkovateľ, organizátor alebo poskytovateľ povinný 
oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny. Hodnotou ceny je obstarávacia cena alebo vlastné náklady 
prevádzkovateľa, organizátora alebo poskytovateľa.  

 
Poznámka 
Podľa § 8 ods. 12 zákona o dani z príjmov pri cenách a výhrach, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu 
dane), sa za výdavky považuje aj povinne platené poistné z týchto príjmov. 
 
 
3. oddiel Vyberanie dane zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov z prijatých cien a výhier 
 
Spôsob vyberania a platenia dane zrážkou upravuje § 43 zákona o dani z príjmov. Podľa cit. ustanovenia z cien 
a výhier, okrem nepeňažných cien a výhier plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ktoré sú príjmami 
podľa § 8 ods. 1 písm. i) a j) zákona o dani z príjmov, daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a 
neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá daň zrážkou, ak ide o  
 výhru z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného 

sporiteľa a z bežného účtu zo zdrojov na území SR [§ 43 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov],  
 

 peňažnú výhru v lotériách a iných podobných hrách zo zdrojov na území SR [§ 43 ods. 3 písm. c) zákona o 
dani z príjmov], okrem výhier oslobodených od dane z príjmov,  

 
 peňažnú výhru z reklamných súťaží a žrebovaní zo zdrojov na území SR [§ 43 ods. 3 písm. c) zákona o dani 

z príjmov], okrem výhier oslobodených od dane z príjmov,  
 

 peňažnú cenu z verejných súťaží, zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami 
súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybraných usporiadateľom súťaže, a zo športových súťaží zo zdrojov na 
území SR [§ 43 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov], s výnimkou cien oslobodených od dane z príjmov 
podľa § 9 zákona o dani z príjmov.  

 
V súlade s § 43 ods. 1 zákona o dani z príjmov sa pri vyberaní dane zrážkou z uvedených príjmov použije sadzba 
dane vo výške 19 %.  
 
Upozornenie: 
S účinnosťou od 1. marca 2014, ak uvedené príjmy sú vyplatené, poukázané alebo pripísané daňovníkovi 
nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov, použije sa sadzba dane vo výške 35 %. 

 
Základom dane pre daň vyberanú zrážkou (§ 43 ods. 4 zákona o dani z príjmov) pri uvedených cenách a 
výhrach je iba príjem (t. j. daň sa vypočíta z príjmu nezníženého o výdavky). Základ dane a daň sa zaokrúhľujú 
podľa § 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov na eurocenty nadol.  

 
V súlade s § 43 ods. 10 a 11 zákona o dani z príjmov zrážku dane je povinný vykonať prevádzkovateľ, 
organizátor alebo poskytovateľ (ďalej len „platiteľ dane“) pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v 
prospech daňovníka. Zrazenú daň je platiteľ dane povinný odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa 
každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak.  
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Súčasne je platiteľ dane v rovnakej lehote povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení 
dane na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo a je uverejnený na jeho webovom sídle - 
www.financnasprava.sk. Toto tlačivo obsahuje súhrnné údaje o zrazenej a odvedenej dani vyberanej zrážkou.  
Podľa § 43 ods. 12 zákona o dani z príjmov, ak platiteľ dane nevykoná zrážku dane alebo zrazenú daň včas 
neodvedie, bude sa od neho vymáhať rovnako ako ním nezaplatená daň. Podobne sa postupuje, ak platiteľ dane 
nezrazí daň v správnej výške. 
 
V súlade s § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov sa daňová povinnosť daňovníka, ak ide o príjmy z cien a výhier, 
z ktorých sa daň vyberá zrážkou, považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane.  
 
 
 
 
 
Vypracoval: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica 
                    Odbor daňovej a colnej metodiky 
                   Jún 2014 
 

 
 

 
 


