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Nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na uhradené služby v kúpeľoch. 

Od roku 2018 sa podľa § 11 ods.14 ZDP zavádza nová nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na preukázateľne 

zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami v prírodných liečebných 

kúpeľoch a kúpeľných liečebniach prevádzkovaných podľa §33 zákona č. 538/2005Z.z. o prírodných liečebných 

kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ide  o úhrady za stravu, ubytovanie, kúpeľné procedúry, ktoré  nie sú preplácane zo zdravotného poistenia. 

Odpočítateľná položka sa uplatní v ročnom zúčtovaní prípadne v daňovom priznaní v ročnej výške max. 50 Eur 

z preukázateľne zaplatených úhrad. 

Daňovník si môže uplatniť ďalších 50 Eur z preukázateľne zaplatených úhrad aj na manželku a 50 Eur aj za svoje 

vyživované dieťa, vyživované v súlade s §33 ZDP zákona, ak sa títo spolu s ním zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. 

Uvedenú nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov. 

Nárok na túto nezdaniteľnú časť základu dane si daňovník uplatní až po skončení zdaňovacieho obdobia a to na 

základe preukázateľných dokladov vystavených v kúpeľnom zariadení. V prípade, ak doklady neznejú konkrétne na 

daňovníka uplatňujúceho si nezdaniteľnú časť, alebo manželku, manžela, alebo vyživované dieťa, musí iným 

spôsobom preukázať, že využil uvedené služby v kúpeľnom zariadení napr. potvrdením od poskytovateľa služieb, že 

službu spotreboval uvedený daňovník. 

Zoznam prírodných liečebných kúpeľov: 

 Bardejovské kúpele a.s. 

 Kúpele Bojnice a.s. 

 Kúpele Brusno a.s. 

 Pieniny resort s.r.o. Stará Ľubovňa 

 Prírodné jódové kúpele Číž a.s. 

 Kúpele Dudince a.s. 

 Wellness Kováčová a.s. 

 Kúpele Lúčky a.s. 

 Kúpele Nimnica a.s. 

 Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. Piešťany – Smrdáky 

 Slovenské liečebné kúpele Rajecké Kúpele 

 Kúpele Sliač a.s. 

 Liečebné termálne kúpele a.s. Sklené Teplice 

 Kúpele Trenčianske Teplice a.s. 

 Slovesné liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s. 

 Kúpele Vyšné Ružbachy a.s. 

 Kúpele Lučivná a.s. 

 Kúpele Štós a.s. 

 Kúpele Horný Smokovec s.r.o. 

 Kúpele Nový Smokovec a.s. 

Zoznam kúpeľných liečební: 

 KLÚ MV SR Družba, Bardejovské Kúpele 

 Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince š.p. 

 Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. Kováčová 

 Horezza a.s. Piešťany 

 KLÚ MV SR ARCO Trenčianske Teplice 

 KRÚ MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján 

 Sanatórium Dr. Guhra n.o. Tatranská polianka 

 Sanatórium tatranská Kotlina n.o. 

 Horezza a.s. Horský Hotel Granit, klimatické kúpele Tatranské Zruby 


