
P R E D B E Ž N Á  I N F O R M Á C I A 

(podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

1. Pripravovaný právny predpis: 

  
Návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní 

 

2. Základné ciele právnej úpravy: 

Cieľom návrhu zákona je vytvoriť na Slovensku priaznivé prostredie pre rozvoj 

sociálnej ekonomiky, teda produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, 

organizovaných nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je prinášať 

spoločenský prospech (či už prostredníctvom netrhovej činnosti, alebo prostredníctvom 

sociálneho podnikania). Právna forma má vniesť do tejto oblasti poriadok v zmysle ustálenia 

pojmov a regulácie, odstrániť prekážky, ktoré rozvoju sociálnej ekonomiky bránia, ako aj 

vytvoriť systém podpory pre podniky sociálnej ekonomiky, ktorý bude spoločensky prijateľný 

a bude plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci. Prijatím zákona by sa na Slovensku vytvorili 

vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre 

zvyšovanie zamestnanosti, ale aj pre ďalšie spoločensky prospešné ciele. 

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní pojmovo vymedzuje sektor 

sociálnej ekonomiky, definuje subjekty sociálnej ekonomiky, sociálny podnik a sociálne 

podnikanie, znevýhodnené a zraniteľné osoby. Definície vychádzajú z európskeho vnímania 

problematiky sociálnej ekonomiky tak, ako bolo zadefinované do Nariadení EÚ, pričom však 

zohľadňujú slovenské podmienky a potreby. Zákonom budú presne vymedzené podmienky, 

ktoré musí právnická alebo fyzická osoba spĺňať, aby jej mohol byť priznaný štatút podniku 

sociálnej ekonomiky. Registrované podniky sociálnej ekonomiky sa budú môcť uchádzať 

o opatrenia z navrhovaného systému podpory. Hlavným princípom tohto systému je zásada, 

že podpora musí za každých okolností obsahovať výrazný prvok návratnej pomoci. 

Akýkoľvek typ podpory je zároveň podrobený pravidlám štátnej pomoci a nenarušovania 

hospodárskej súťaže. Vzhľadom na citlivé spoločenské vnímanie tejto problematiky je systém 

zároveň naviazaný na súbor prísnych podmienok, ktorých cieľom je zamedziť zneužívaniu 

a poškodzovaniu dobrého mena sociálnej ekonomiky. Okrem týchto ex ante podmienok, 

zákon zároveň popisuje kontrolné mechanizmy ich dodržiavania ex post. 

Zákon predpokladá reguláciu sektora sociálnej ekonomiky zo strany štátu 

prostredníctvom novovytvoreného orgánu pre sociálnu ekonomiku, ktorého partnerom by sa 

mali stať strešné organizácie sektora, pre ktoré zákon tiež vytvára priestor. 

 

 

3. Zhodnotenie súčasného stavu: 

Problematika sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania nie je v súčasnosti 

upravená samostatným zákonom. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, definuje iba pojmy „subjekt sociálnej ekonomiky“, „sociálny 

podnik pracovnej integrácie“ a podmienky integrácie znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie v sociálnom podniku pracovnej integrácie. V porovnaní s legislatívou iných 

štátov EÚ, ale najmä v porovnaní s potrebami sektora sociálnej ekonomiky na Slovensku, ide 

o veľmi rudimentárnu úpravu, ktorá neposkytuje dostatočný priestor na jeho rozvoj. 

 

 

 

 



4. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu: 
Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov, či 

návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2. 

 

Kontaktné údaje: 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky  

Kancelária štátneho tajomníka I. 

Špitálska 4,6,8 

816 43 Bratislava 

email: ingrid.ujvariova@employment.gov.sk  
 

5. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: 

jún 2017 

mailto:ingrid.ujvariova@employment.gov.sk

