
Legislatívny návrh KOZ SR na zmenu  § 5 ods. 7 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

v znení neskorších predpisov 

 

Súčasné znenie ustanovenia: 

„Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako ... l) 

sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia blízkej osoby2) žijúcej v domácnosti57) zamestnanca, 

odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí24a) alebo dočasnej pracovnej 

neschopnosti24b) zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho 

obdobia, poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu,13) vyplatená v úhrnnej výške najviac 2 000 

eur za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa, pričom, ak takáto sociálna výpomoc 

presiahne v zdaňovacom období 2 000 eur, do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len 

sociálna výpomoc nad takto ustanovenú sumu; za splnenie podmienky nepretržitosti sa považuje aj 

to, ak sa dočasná pracovná neschopnosť u zamestnanca začala v predchádzajúcom zdaňovacom 

období, pričom do prevažnej časti zdaňovacieho obdobia sa započítava aj obdobie dočasnej pracovnej 

neschopnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia“ 

Navrhované znenie ustanovenia: 

„Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako ... l) 

sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia blízkej osoby2) žijúcej v domácnosti57) zamestnanca, na 

zdravotnú starostlivosť24c) alebo zakúpenie zdravotnej pomôcky pre blízku osobu24d), ktorá je 

osobou ťažko zdravotne postihnutou, odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných 

udalostí24a) alebo dočasnej pracovnej neschopnosti24b) zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie 

prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia, poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu,13) 

vyplatená v úhrnnej výške najviac 2 000 eur za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa, 

pričom, ak takáto sociálna výpomoc presiahne v zdaňovacom období 2 000 eur, do základu dane 

(čiastkového základu dane) sa zahrnie len sociálna výpomoc nad takto ustanovenú sumu; za splnenie 

podmienky nepretržitosti sa považuje aj to, ak sa dočasná pracovná neschopnosť u zamestnanca 

začala v predchádzajúcom zdaňovacom období, pričom do prevažnej časti zdaňovacieho obdobia sa 

započítava aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia 

 

24c) podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov“ 

24d) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

 

Odôvodnenie: 

Účelom predkladaného návrhu novely vyššie uvedeného ustanovenia je odstránenie aplikačných 

problémov z praxe, ktoré vyúsťujú do značnej sociálnej nespravodlivosti a nedôvodne neumožňujú 

využitie inštitútu oslobodenia od dane v prípadoch, na ktoré by malo toto ustanovenie slúžiť 

vzhľadom na jeho ratio legis. Navrhuje sa preto doplnenie výpočtu daného ustanovenia 

o vynakladanie finančných prostriedkov na zdravotnú starostlivosť pre blízku osobu, ktorá trpí ťažkým 

zdravotným postihnutím alebo na zakúpenie zdravotnej pomôcky pre takúto osobu. Hospodárenie 

rodín, ktoré sa starajú o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím je značne zaťažené zvýšenými 

výdavkami, ktoré smerujú na účel zvýšenia starostlivosti o zdravotne postihnutú osobu.  



Koncept blízkej osoby podľa občianskeho práva zahŕňa okrem iného príbuzného v priamom rade, 

súrodenca a manžela, ktorí sa spravidla primárne podieľajú na úhrade takejto zdravotnej 

starostlivosti alebo zakupujú nákladné zdravotné pomôcky. Tento návrh je navyše v súlade 

s programovým vyhlásením Vlády SR, ktorá sa zaviazala „Vláda SR bude preto klásť špeciálny dôraz na 

zvyšovanie ... dlhodobej starostlivosti pre zdravotne ťažko postihnuté osoby ...“. 

 


