
Žiadosť o poskytnutie príspevku na športovú činnosť dieťaťa v zmysle 

§152b Zákonníka práce 
 

Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý žiada o poskytnutie príspevku: 

 

 

Názov spoločnosti, u ktorej si žiadam o poskytnutie príspevku na športovú činnosť 

dieťaťa: 

 
 

Spĺňam podmienku, že môj pracovný pomer u vyššie uvedeného zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov ku 

dňu začatia obdobia na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky.( vyplniť paličkovým písmom ) 

 

 

Oprávnené výdavky: 
Oprávnené výdavky sú preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby (viď ďalej) a to 

najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Takýmito 

výdavkami sú napríklad členské, tréningové, príspevky hradené športovej organizácii na výjazdy, turnaje, športové oblečenie, 

ktoré zabezpečuje športová organizácia a podobne.  

 

Oprávnená osoba (športová organizácia): Je to výlučne športová organizácia zapísaná v registri 

právnických osôb v športe podľa osobitného predpisu (informačný systém podľa zákona č. 440/2015 Z. z. zákona o športe), 

ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého 

športového odborníka.  

 

Oprávnenou osobou nie je napríklad škola, ktorá organizuje športové krúžky, centrum voľného času a obdobné organizácie, 

pokiaľ nie sú registrované v informačnom systéme športu podľa zákona o športe.  

 

Príspevok si uplatňujem na tieto osoby:  
dieťa /deti (1)  (meno a priezvisko): 

 

  

 

 

Prehlasujem, že som si nepožiadal v tomto kalendárnom roku o poskytnutie príspevku u iného 

zamestnávateľa. 

 

V ............................................. dňa ..................          ............................................................ 

                podpis zákonného zástupcu  

 
S účinnosťou od 1. januára 2020 sa v Zákonníku práce zavádza nový § 152b, podľa ktorého zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi 
nový príspevok na športovú činnosť dieťaťa na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa. Potvrdenie o športovej činnosti dieťaťa vystavuje klub na 
základe žiadosti 
(1) za dieťa zamestnanca sa považuje vlastné dieťa zamestnanca, alebo dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe 
rozhodnutia súdu, alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, alebo iné dieťa žijúce so 
zamestnancom v spoločnej domácnosti. Súčasne musí ísť o dieťa, ktoré dovŕšilo najviac 18 rokov veku v kalendárnom roku, za ktorý 
zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa a je osobou s príslušnosťou k športovej organizácii podľa osobitného predpisu 
(zákon o športe) najmenej počas šiestich mesiacov. 
 
 
 
 
 
Číslo žiadosti:                                                                                                                   prijaté: 
 
 

 

 


