
Metodický predpis k uzavretiu Zmluvy o amatérskom vykonávaní športu 

 

Zmluvou o amatérskom vykonávaní športu sa športovec zaväzuje vykonávať športza 

športovú organizáciu SŠZ. Ak je zmluva o amatérskom vykonávaní športu odplatná, športovec vykonáva šport 

ako inú samostatnú zárobkovú činnosť. Výška odmeny športovca nesmie byť vyššia, ako je minimálna mzda. 

Na rok 2020 ide o sumu 580 EUR mesačne. 

Na právne vzťahy športovca a športovej organizácie podľa zmluvy o amatérskomvykonávaní športu sa 

primerane vzťahujú ustanovenia § 32 písm. a), b),d) až k), m) a n), § 33, 34, 38, 39, §40 ods. 1, § 41 ods. 1 až 

3, § 42, 43 a § 46 ods. 5 a7 Zákona o športe. 

 

Postupnosť krokov 

1. Amatérsky športovec SŠZ uzavrie s organizáciou SŠZ Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu. 

2. Športovec požiada najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca miestne príslušný Daňový 

úrad o vydanie DIČ/ daňové identifikačné číslo/. V prípade, ak už športovec má pridelené DIČ (napríklad 

z titulu prevádzkovania živnosti, prenajímania nehnuteľnosti a i.), ten krok neabsolvuje 

3. Do 31.03./30.06. ak oznámi daňovému úradu, že si predlžuje lehotu/ nasledovného kalendárneho roka si 

športovec vypracuje a podá daňové priznanie. Pozor – je ho nutné podať elektronicky, t.j. je potrebné 

mať občiansky preukaz s aktivovaným zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)! 

 

Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti sú aj príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka 

podľa osobitného predpisu vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe. 

 

Ak športovec, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo športovec, ktorý je platiteľom dane z 

pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť 

výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov najviac do výšky 20 000 eur. 

 

Ak športovec uplatňuje pri príjmoch preukázateľne vynaložené daňové výdavky, môže viesť počas celého 

zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o: 

 príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) 

vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov 

 daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového 

základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov 

 hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku 

 zásobách a pohľadávkach 

 záväzkoch 

Ak športovec v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie uplatnil preukázateľné daňové 

výdavky, nemôže ich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zmeniť na 

paušálne výdavky. Ak daňovník v podanom daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie uplatnil paušálne 

výdavky nemôže ich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie zmeniť na 

preukázateľné daňové výdavky. Musí byť k nemu doklad a musí byť zaúčtovaný, ktorý súvisí s výdavkom.  

 

Paušálne výdavky 

V daňových výdavkoch daňovníka pri uplatňovaní paušálnych výdavkov však nie je zahrnuté zaplatené 

poistné a príspevky, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov a z inej samostatnej 

zárobkovej činnosti. Podmienkou je, že toto poistné nemohlo byť zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich 

zdaňovacích obdobiach. 

Poistné si daňovník uplatňuje v preukázanej výške, t. j. v celej zaplatenej sume.  

 

Príklad daňového a odvodového zaťaženia: Výpočet sa vzťahuje na legislatívu platnú v roku 2019 a je 

orientačný. Platí pre človeka, ktorý má okrem tejto zmluvy pracovný pomer, nie je zdravotne postihnutý, 



nie je dôchodca. 

Zmluva bude písaná na sumu 100 EUR mesačne, doba trvania zmluvy 12 mesiacov, ročný príjem 1 200 EUR. 

Variant príjem s paušálnymi výdavkami 

Hrubý príjem /suma napísaná na zmluve/: 100 EUR/mesačne 

Paušálny výdavok: 60 %, t.j 720 EUR náklady za rok 

Základ dane je 480 EUR za rok. 

V roku 2021 do konca marca si športovec spraví daňové priznanie/odklad je možný do konca do júna daného 

roka/, zaplatí športovec Daňovému úradu suma 91,2 EUR, čo predstavuje 19 percent zo sumy 480 EUR, čo je 

základ dane. 

Do zdravotnej poisťovne zaplatí sumu 45,22 EUR v priebehu roka 2021 po obdržaní výzvy zo strany poisťovne. 

Výpočet: 480 /1,486 = 323,01. 14 percent zo sumy 323,01 je 45,22 . 

 

Čistý príjem za rok :1200 EUR -91,2 -45,22 = 1 063,58 EUR. 

 

Variant s preukázateľnými daňovými výdavkami 

Hrubý príjem: 100 EUR/mesačne, 1200 EUR ročne 

Preukázateľné výdavky, ktoré vecne súvisia pre výkon amatérskeho športu príklad v sume 100 EUR mesačne, 

1 200 ročne, príklad náklady na turnaj/ ubytovanie, strava, štartovné, cestovné / , nákup šachovej literatúry, 

alikvotná časť internet, mobil, služby ako tréningy od trénerov, športových odborníkov, ktorí na to majú živnosť 

v zmysle Zákona o športe. 

 

Odvod do Zdravotnej poisťovne: 0 EUR 

Odvod pre Daňový úrad: 0 EUR 

Čistý príjem: 1 200 EUR 

 

Pri skutočných výdavkoch je povinnosť daňovníka viesť záznamy o týchto výdavkoch (daňovú evidenciu). Tieto 

musia spĺňať náležitosti daňového výdavku - jednak formálne (musí k nim byť riadny doklad - faktúra, bloček, 

cestovný príkaz...) a jednak vecné - musia byť preukázateľné a súvisieť so zdaniteľným príjmom. Znamená to 

teda určitú administratívu navyše a riziko neunesenia dôkazného bremena pri prípadnej daňovej kontrole. 

Takisto treba myslieť na súvislosti typu - ak by som použil na cestu na turnaj súkromné vozidlo a urobím si 

cestovný príkaz, treba podať priznanie k dani z motorových vozidiel a za mesiace, v ktorých vozidlo bolo vy 

užívané na tieto účely, uhradiť daň. 

 

Suma maximálneho vymeriavacieho základu na sociálne poistenie SZČO (živnostníkov) je od 1.1.2020 v sume 

7 091 eur. 

 

Čiže táto suma sa nepresiahne v roku 2020 , lebo max. výška za mesiac pre Zmluvu o amatérskom vykonávaní 

športu je 580 EUR v roku 2020 do roka je to 12*580 = 6 960 EUR, takže odvody do Sociálnej poisťovne 

nevzniknú, ak bude mať príjem iba z tejto činnosti, čiže zo zmluvy o amatérskom výkone športu. 

 

V prípade, ak počas trvania amatérskej zmluvy stratíte zamestnanie, tak Vás na Úrade práce nezaevidujú, lebo 

ste SZČO  a tým pádom ani nemôže poberať dávku v nezamestnanosti.  

https://www.upsvr.gov.sk/obcan/kto-moze-byt-evidovany-na-urade.html?page_id=12847 

 

Vypracovala Ekonomická komisia dňa 04.10.2019. 

 

https://www.upsvr.gov.sk/obcan/kto-moze-byt-evidovany-na-urade.html?page_id=12847

