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ÚVOD  

Sociálna ekonomika predstavuje fenomén reagujúci na globalizačné tendencie, ktoré 

spôsobujú nárast a šírenie sociálno-ekonomických problémov ako chudoba, nezamestnanosť a 

sociálne vylúčenie na okraj spoločnosti. Dostáva sa do povedomia nielen v západných 

európskych krajinách, ale aj v bývalých tranzitívnych ekonomikách, vrátane Slovenska. Je to 

forma podnikania, ktorá prináša sociálno-ekonomické inovácie a odvážne posúva hranice 

podnikateľskej činnosti za rámec zisku, ktorý v jej prípade nie je prioritou. Nad ekonomickým 

prevažuje sociálne hľadisko. Sociálna ekonomika je tak vnímaná ako nástroj pomoci najmä 

znevýhodneným skupinám obyvateľstva a prináša pridanú sociálnu hodnotu. 

Myšlienka sociálnej ekonomiky sa rozvinula v zahraničí už v 20. storočí,  na Slovensku 

sa myšlienky sociálnej ekonomiky intenzívnejšie šíria od roku 2004. Pochopiť jej princípy nie 

je často jednoduché, i keď v zásade ide o jednoduché ciele. Porozumenie toho, čo predstavuje 

sociálna ekonomika, je kľúčové pre správne pôsobenie subjektov sociálnej ekonomiky v praxi.  

Potreba šírenia myšlienok sociálnej ekonomiky vyplýva aj zo záverov Európskej komisie 

(bolo ich viacero, prvé „Businesses in the „Economie Sociale“ sector: Europe´s frontier-free 

market“ je z roku 1989), podľa ktorej ešte donedávna bolo o sociálnej ekonomike v Slovenskej 

republike slabé povedomie. Situácia sa zlepšila od roku 2018, odkedy platí na Slovensku zákon 

č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. K 31. 12. 2021 vzniklo na 

Slovensku už 462 registrovaných sociálnych podnikov. Práve z toho dôvodu je potrebné 

neustále zvyšovať povedomie o špecifickom spôsobe podnikania a k tomu využívať najmä 

domáci vzdelávací systém a vzdelávacie inštitúcie, vrátane univerzít.  

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach je jedným z pracovísk akademickej obce, kde 

sa sociálna ekonomika začala vyučovať v roku 2017 v rámci povinne voliteľného predmetu 

Obecné sociálne podnikanie, ktorý bol prispôsobený kurikulám študijného odboru verejná 

správa a európska verejná správa. Predmet bol tematicky nastavený tak, aby prepájal 

podnikanie ako také s funkciami a pôsobnosťou orgánov verejnej správy.  

 

Cieľom vysokoškolskej učebnice „Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie“ je prispieť 

k pochopeniu konceptu sociálnej ekonomiky, jej vývoja, základného pojmového aparátu, 

legislatívneho ukotvenia a praktických reálií sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov na 

Slovensku. Učebnica pojednáva o základných legislatívnych princípoch, ktoré je potrebné 

poznať pri založení sociálneho podniku. V závere učebnice je predložený model založenia 

sociálneho podniku, ktorý môže byť nápomocný v praktickom využití pri zakladaní sociálnych 

podnikov. 

Pri vypracovaní učebnice boli prioritne použité publikácie Gabriely Korimovej, ktorá už 

dlhoročne pôsobí na Katedre verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Ekonomickej fakulty 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Slovensku šíri myšlienku sociálnej ekonomiky. 

Participovala aj na zostavení zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch. Jej publikácia Sociálne podnikanie a sociálny podnik (2008) a mnohé iné aj od 

ďalších autorov, boli oporou pri zostavovaní samotného predmetu Obecné sociálne podnikanie, 

ktorý sa postupne vyvíjal a reflektuje i samotný vývoj sociálnej ekonomiky na Slovensku 

v kontexte legislatívnej úpravy.  

Ďalším pilierom obsahového zamerania učebnice je zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý usmerňuje sociálnu ekonomiku a podnikanie v praxi 

na Slovensku. Učebnica približuje jednotlivé časti zákona pre lepšie pochopenie legislatívy 

v jej praktickom využití. S ohľadom na široké a komplexné legislatívne postupy a procesy 

fungovania sociálnych podnikov nie je možné venovať sa detailne všetkým okolnostiam ich 

pôsobenia v praxi. 
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Zdrojom pre spracovanie učebnice boli aj autori, ktorí sa venujú problematike sociálnej 

ekonomiky nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, kde sa tejto téme a praxi darí, aj keď 

nie je zatiaľ legislatívne ukotvená. V učebnici boli využité aj mnohé zahraničné zdroje, 

prevažne autorov krajín západnej Európy, kde sa sociálna ekonomika rozvíja a plní funkciu 

nástroja podpory trhu práce, znevýhodnených a inak spoločensky exkludovaných občanov.  

 Významnými zdrojmi učebnice boli aj dokumenty orgánov Európskej únie,  najmä 

Európskej komisie, ktorá podporuje sociálne podnikanie v jednotlivých krajinách. Práve v 

súčasnej dobe pandémie Covid-19, ktorá priniesla so sebou krízu trhu práce vo vybraných 

sektoroch hospodárstva a zvyšuje riziká rastu chudoby a sociálneho vylúčenia, je sociálna 

ekonomika akceptovaná ako významný nástroj ozdravenia ekonomík v kontexte napĺňania aj 

sociálnych aspektov v spoločnosti. 

Predkladaná vysokoškolská učebnica je koncipovaná s cieľom formovať myslenie 

mladých ľudí, aby boli vnímaví k potrebám okolia v kontexte faktorov zlyhania trhu a k 

existencii znevýhodnených skupín v spoločnosti. Má ich viesť k uvedomeniu si dôležitosti 

neziskových princípov konania, najmä nezištnosti a altruizmu, aj v rámci ekonomických 

činností. Tiež ich má smerovať ku schopnosti identifikovať sociálne problémy v spoločnosti, 

ktorých riešenie je možné nájsť práve v činnosti sociálnych podnikov.  

 

Vysokoškolská učebnica „Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie“ je prvou 

vysokoškolskou učebnicou zameranou na tému sociálnej ekonomiky na Slovensku. Je určená 

najmä študentom študujúcim problematiku sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov na 

Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach, ale aj na iných vysokých školách, kde sa vyučujú 

predmety súvisiace so sociálnou ekonomikou. Z učebnice môžu čerpať však aj študenti na 

stredných školách, kde sa táto téma už tiež etabluje vo výučbe. Ďalej môže byť užitočná pre 

pracovníkov štátnej správy a samosprávy, ale aj pre subjekty súkromného sektora. Poslúži tiež 

budúcim sociálnym podnikateľom, ktorí poznatky z nej môžu využiť pri zakladaní sociálnych 

podnikov (využitie Modelu založenia sociálneho podniku v 1. fáze zakladania). V neposlednom 

rade môže prispieť k rozšíreniu poznatkov o sociálnej ekonomike u každého, kto sa o danú 

tému zaujíma, keďže ponúka komplexný pohľad na problematiku sociálnej ekonomiky a môže 

tak pomôcť v orientácii a poznaní nových ekonomických procesov a javov. 

 

Učebnica je rozdelená do deviatich kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá vývojom sociálnej 

ekonomiky v iných štátoch a na Slovensku. Vymedzuje základný pojmový aparát a poukazuje 

na dimenzie sociálnej ekonomiky a prístupy k nej v americkom i európskom socio-

ekonomickom priestore. Druhá kapitola pojednáva o sociálnej ekonomike v kontexte zlyhania 

trhu. Poukazuje na hlavné príčiny sociálnej exklúzie a problémy modernej spoločnosti, akými 

sú najmä chudoba a nezamestnanosť. Tretia kapitola je zameraná na etické princípy sociálnej 

ekonomiky a podnikania. Objasňuje princípy filantropického správania ekonomických 

subjektov. Štvrtá kapitola predstavuje právne formy sociálnych podnikov na Slovensku 

a v zahraničí, vymedzuje cieľ, objekt, princípy a zásady sociálneho podnikania a rozdeľuje 

typy a druhy sociálnych podnikov. Piata kapitola sa zaoberá legislatívnym vymedzením 

sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania na Slovensku a vo vybraných krajinách. 

Približuje zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a jeho platné 

znenie k 1. 1. 2021. Šiesta kapitola je zameraná na financovanie a formy podpory sociálnych 

podnikov podľa platnej legislatívy. Siedma kapitola sa zaoberá postavením samosprávy 

v kontexte sociálneho podnikania a približuje fungovanie obecných sociálnych podnikov. V 

ôsmej kapitole je detailne predstavený Model založenia sociálneho podniku. Deviata kapitola 

rozoberá príležitosti a limity rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku a predstavuje 

inštitucionálnu podporu fungovania subjektov sociálnej ekonomiky.  
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Vysokoškolská učebnica je výstupom viacerých a dlhoročných aktivít autorky, ktorá sa 

tejto téme venuje od roku 2013 účasťou na domácich i medzinárodných konferenciách 

zameraných na tému sociálnej ekonomiky a riešením vedeckých projektov: Mladá veda I-13-

113-00 Pôsobenie sociálnej ekonomiky, jej význam a možnosti rozvoja v podmienkach 

Slovenskej republiky, VVGS 2019-1018 Dynamika rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku 

a jej využitie v samospráve a VVGS 2021-1989 Sociálna ekonomika – sociálne podniky a ich 

význam pre rozvoj samosprávy. Zároveň je členkou CIRIEC Scientific International Network 

v Liège, v Belgicku. 

 

 

Ako autorka verím, že učebnica bude zaujímavá pre každého čitateľa a prispeje 

k objasneniu vývoja sociálnej ekonomiky v spoločnosti, k poznávaniu jej historických foriem 

a spôsobov jej kreovania, k poznaniu jej základnej terminológie a legislatívnej úpravy na 

Slovensku.  

 

Veľmi rada by som vyjadrila poďakovanie recenzentkám učebnice za odborné posúdenie 

problematiky, za ich cenné rady, pripomienky a odporúčania, ktorými prispeli k skvalitneniu 

učebnice.  

 

 

V Košiciach, december 2021 

 

Lenka Pčolinská 
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Téma: Úvod do sociálnej ekonomiky 

Obsah: Vývoj sociálnej ekonomiky na Slovensku a v iných krajinách. Európsky a americký prístup 

k sociálnej ekonomike. Sociálna a ekonomická dimenzia sociálnej ekonomiky. Vymedzenie 

pojmového aparátu sociálna ekonómia, sociálna ekonomika a sociálne podnikanie doma a v zahraničí. 

 

1 ÚVOD DO SOCIÁLNEJ EKONOMIKY 

 

V posledných rokoch sa v súvislosti s ozdravením ekonomiky a elimináciou negatívnych 

externalít trhu častejšie hovorí o sociálnej ekonomike. Mnohé krajiny vytvárajú legislatívne 

procesy, ktoré umožňujú spriechodniť všetky aktivity napomáhajúce realizácii sociálnej 

ekonomiky v praxi. Tento proces súvisí najmä so zmenou pohľadu na trh práce a pracovnú silu 

a s narastajúcou potrebou riešenia sociálno-ekonomických problémov, ako je zvyšujúca sa 

nezamestnanosť konkrétnych skupín občanov, zvyšujúca sa miera dlhodobej nezamestnanosti 

a vytváranie nových skupín, často i kvalifikovaných občanov, ktorí sa ocitajú bez práce, či 

v pasci chudoby, najmä v období rôznych kríz, ktoré postihujú spoločnosť.  

V rezolúcii  Európskeho parlamentu z roku 2009 sa uvádza, že sociálna ekonomika je 

jedným z hlavných zmyslov európskej ekonomiky, pretože kombinuje ziskovosť a solidaritu, 

vytvára kvalitné pracovné miesta, podporuje ekonomickú sociálnu a regionálnu súdržnosť, 

posilňuje sociálny kapitál, rovnako ako aj podporuje udržateľný rozvoj ekonomík (Dobele, 

2011 In: Dohnalová a kol., 2015).  

Podľa Marie J. Bouchard z Univerzity Québec á Montréal v Kanade je sociálna ekonomika 

odlišná od trhovej a verejnej ekonomiky a prostredníctvom svojich subjektov dokáže 

odpovedať na nové potreby a sociálne požiadavky, najmä v obdobiach krízy vyznačujúcej sa 

významnými sociálnoekonomickými zmenami (Bouchard, 2009, s. 11).  

Podľa Korimovej cieľom sociálnej ekonomiky nie je výhradne ekonomická výkonnosť jej 

subjektov, i keď je pri dosahovaní cieľov nevyhnutná, ale prínos v oblasti solidarity, súdržnosti 

a kvality života (2007). 

Sociálna ekonomika predstavuje konkrétne vzťahy a väzby subjektov na trhu, pre ktoré je 

dôležitejší princíp solidarity s tými, ktorí sú istým spôsobom v spoločnosti znevýhodnení. Vo 

väčšej miere kladie dôraz na riešenie verejných problémov, než ziskový princíp, ktorý 

priorizuje dosahovanie výkonu. Sociálna ekonomika v personálnom rozmere podporuje 

sociálnu inklúziu a zjednodušený prístup k pracovným príležitostiam s cieľom zabezpečiť, aby 

každý kto chce a môže pracovať, pracovať mohol. Pozitívne prispieva aj k celkovému 

ozdraveniu spoločnosti, jednak z hľadiska sociálneho, ekonomického i ekologického. 

 

1.1 Genéza a formovanie sociálnej ekonomiky 
 

Sociálna ekonomika nie je novým typom ekonomiky 21. storočia. Jej mnohé formy boli 

prítomné v jednotlivých národných štruktúrach už dlhé storočia. Už od staroveku sa môžeme 

stretnúť s početnými podobami foriem združovania ľudí okolo spoločných záujmov, 

transformovaných do ekonomických aktivít. 

Prvopočiatky sociálneho a ekonomického myslenia siahajú hlboko do ľudskej histórie. 

V kontexte vývoja názorov na „sociálno“ a „sociálnu spravodlivosť“ pozorujeme, že sa tieto 

myšlienky prvotne formovali na filozofickej úrovni, aby následne determinovali snahy riešiť 

praktické problémy príslušnej krajiny (Korimová a kol., 2008, s. 38). Už známi grécki filozofi 

a myslitelia – Platón, Aristoteles, ale i Seneca sa zaoberali sociálnymi otázkami (Syrovátková, 

2010; Korimová a kol., 2008). 
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Podľa Korimovej a kol. (2008, s. 38-39) už v období starovekého Egypta, Mezopotámie, 

Indie a Číny vtedajšie spoločenské zriadenia prejavovali záujem o riešenie chudoby a biedy, 

v čom sa vytváral etický rozmer života v spoločnosti. Čínsky konfucianizmus ešte 

neumožňoval rozvoj sociálnych teórií a učení, ale prostredníctvom sociálno-etických vzťahov 

sa orientoval na riešenie problémov spoločnosti a významne ovplyvnil duchovný život Číny, 

Kórey a Japonska až do 20. storočia. 

Etický rozmer a sociálno-ekonomické myslenie bolo podnietené i duchovným rozmerom 

a formovaním náboženských smerov a filozofií. Tie následne ovplyvňovali samotných 

monarchov, vodcov a kráľov, ktorí aj na základe náboženskej príslušnosti boli ovplyvnení 

konať viac sociálne a viesť takto i spoločnosť, či už išlo o zrušenie nevoľníctva (v Uhorsku za 

vlády Jozefa II.), znižovanie chudoby (Karol Veľký, Žofia Bosniaková), alebo potrebu 

vzdelávania (zvyšovanie vzdelanosti spoločnosti prostredníctvom školskej dochádzky za čias 

Márie Terézie, ale i jej sociálno-ekonomické reformy).  

 

1.1.1 Vývoj sociálno-ekonomického myslenia v dejinách Európy  

 

Starovek 

Korimová a kol. (2008, s. 39) uvádza ako významné príklady formovania sociálno-

ekonomického myslenia napr. staroveké Grécko a Rím. Tie v rozmachu otrokárskej 

spoločnosti boli poznačené veľkou mierou chudoby väčšiny populácie. Vládnuca vysoká 

a stredná vrstva sa pokúšala o jej riešenie vo forme zakladania rôznych inštitúcií. Postupne sa 

rozvíjal aj systém štátnej naturálnej a finančnej pomoci v čase choroby, práceneschopnosti či 

trvalej invalidity.  

V nadväznosti na staroveké formy združovania, grécki filozofi boli presvedčení, že človek 

môže žiť šťastne len v mestskom štáte (polis), kde ako občan prispieva k blahu ostatných 

občanov a zároveň ho polis chráni (Holman, 2017). Platón, ale najmä Aristoteles obhajoval 

fungovanie komunitného života v rámci polis, ktorý je miestom vzťahov medzi rovnými 

(Bruni, 2012). Vnímal ho ako spoločný život komunity, ktorá na rozdiel od života jednotlivca, 

vedie k sebestačnosti (Rossi - Tierno, 2009).  

S príchodom kresťanstva v 1. storočí po Kristovi je aj v Biblii opísané zriadenie komunít 

či kresťanských spoločenstiev, ktoré fungovali na princípe spoločného dobra, ale i na princípe 

spoločného vlastníctva (Pčolinská, 2013). Kresťanský pohľad položil základ sociálnemu učeniu 

a sociálnej starostlivosti, ktoré boli založené na princípe spoločného dobra, ako najvyššieho 

zákona sociálnej spravodlivosti, sociálnej solidarity či subsidiarity (Korimová a kol., 2008). 

Neskoršie i veľký kresťanský filozof Tomáš Akvinský bol ovplyvnený Aristotelovskou 

filozofiou a myslením, avšak snažil sa ho pokresťančiť. V súvislosti s formovaním scholastiky 

ako filozofického smeru, poukázal najmä na rozmer spravodlivej ceny, súkromného vlastníctva 

a úroku (Holman a kol., 2017). Jeho dielo má prínos tak pre duchovný rozmer života, 

spoločenský, ale i ekonomický (Pčolinská, 2018). 

 

Stredovek  

V stredoveku sa považovala starostlivosť o chorých a nezabezpečených ľudí za 

prioritnú záležitosť najbližšieho okolia, obce a cirkvi, v ktorej sa formovali kresťanské pohľady 

na sociálne otázky. V 9. storočí Karol Veľký nariadil, aby kláštory zriaďovali „hosťovské“ 

domy pre tulákov a chorých (Korimová a kol., 2008, s. 40), ale aj starých a sociálne slabších. 

Príklady starostlivosti šľachty o núdznych či chorých vieme nájsť na príklade mnohých 

jednotlivcov, ktorí zasvätili svoje životy pomoci núdznym: sv. Alžbeta Uhorská alebo sv. 

František, ktorí pochádzali zo šľachtických stavov, no vnímali potrebu pomoci tým 

najbiednejším a nezriedka sami opúšťali blahobyt a pohodlie aby sa úplne stotožnili s trpiacimi.  
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Zo svetských predstaviteľov to boli už spomínané altruistické snahy Žofie Bosniakovej, či 

sociálne reformy Márie Terézie (Korimová a kol. 2008; Korimová, 2014). 

 

Súčasťou stredovekých európskych dejín bol aj rozvoj cechov a združení, ktoré sa 

rozvíjali od 14. storočia. Súviseli s rozvojom miest, ako centier obchodu (od 12. - 13. st.), 

remesiel a obchodu. Mali rôzne formy: cechy, charity, bratstvá, obchodné združenia, komunity, 

majstrovské spolky, a iné (Defourny a kol. 1999). Okrem iného, išlo o pozitívny sociálny vplyv, 

pretože zakladanie podporných spolkov slúžilo na podporu ich členov a rodinných príslušníkov 

v okamihu vzniku sociálnej situácie a núdze. V 13. storočí baníci v Nemecku vytvorili tzv. 

banské bratstvo, ktoré bolo predchodcom Bismarckovho sociálneho poistenia. V 14. storočí 

v Anglicku bolo vydané nariadenie, ktorým sa zakazovalo žobranie a zaviedla sa povinnosť 

pracovať, okrem choroby. Taktiež zamestnávatelia mali povinnosť starať sa o chorých. 

Vplyvom merkantilizmu a osvietenských panovníkov sa v západnej Európe postupne formoval 

štát verejných sociálnych služieb, ktorý prebral do značnej miery dovtedajšiu úlohu 

samospráv (Korimová a kol., 2008; Korimová a kol., 2014).  

 

Renesancia, reformácia, osvietenstvo 

V 15. a 16. storočí myšlienky renesancie a humanizmus ovplyvnili aj svetských 

panovníkov. V Anglicku boli položené základy pracovného systému s dôrazom kladeným na 

prácu a zodpovednosť jednotlivcov v rodine za svoje staršie generácie (vnúčatá s ohľadom na 

starých rodičov). Začiatkom 17. storočia sa zaviedla kategorizácia spoločnosti aj na starých 

a chorých, ktorí boli ubytovaní v chudobincoch. Práceschopní a nezamestnaní boli ubytovaní 

v pracovných domoch, ktoré postupne v celej Európe nazývali „domy práce“ – „workhausy“.  

V nich sa jednotlivci učili zručnostiam a pracovným zvyklostiam, aby sa postupne mohli 

začleniť do riadneho zamestnania. Boli to prvé inštitúcie na reguláciu trhu práce v ranom 

kapitalizme, aj keď poznačené krutým zaobchádzaním, začiatkom 20. storočia boli zavreté.  

Vo Francúzsku bolo zavedené kráľom Ľudovítom XIV. prvé povinné sociálne poistenie 

v prípade námorníkov, ktorí sa mali povinne poistiť pre prípad choroby, smrti, alebo keď 

nemohli vyplávať na more, čo tvorilo popri daniach základ pre prvotné nastavenie verejných 

financií vo vtedajšej dobe. Tieto posuny spoločnosti viedli postupne k myšlienkam reformácie 

a osvietenstva (Korimová a kol., 2008; Korimová, 2014).  

Mnohí filozofi reagovali na spoločenské zmeny, ktoré prichádzali s priemyselnou 

revolúciou, buržoáznymi revolúciami, zrušením nevoľníctva a poddanstva a zmenami 

v demografii. Za všetky možno spomenúť predstaviteľov utopického socializmu. Thomas 

More so svojím dielom Utopia, v ktorom vykresľuje primárnu úlohu sociálneho štátu so 

spoločným vlastníctvom, organizovanou výrobou a rozdeľovaním spoločenského 

bohatstva. Taliansky utopista T. Campanella zdôrazňoval rolu Cirkvi pri spravodlivom 

rozdeľovaní a v úlohe ekonomiky, ktorá v zmysle ekonomického rastu odstraňuje sociálne 

rozdiely. V 18. storočí vznikali základy liberálnej ekonómie a princíp voľnej ruky trhu 

s obmedzenými zásahmi štátu do spoločnosti: obrana, ochrana a zabezpečenie slobody trhu 

a rozvoja hospodárstva. Klasická ekonómia s vymedzenou sociálnou politikou neskôr 

generovala efekt sociálnej diferenciácie, čo sa prejavilo v potrebe vzájomnej pomoci tým, ktorí 

zostávali na okraji spoločnosti. Ako protipól polarizácie spoločnosti vystúpili marxisti, ktorí 

kritizovali kapitalizmus a poukazovali na potrebu posilnenia štátu vo forme socializmu, najmä 

s ohľadom na zabezpečenie robotníckej triedy (Korimová a kol., 2008).  

Genéza sociálnej ekonomiky v historickej perspektíve je spojená s rastom slobody 

združovania najmä pod vplyvom buržoáznych revolúcií v 18. a 19. storočí. Významným 

stimulom jej rozvoja v tomto období boli formujúce sa sociálne orientované ideové a filozofické 

prúdy. Za základné možno pokladať: utopický socializmus, kresťanskú sociálnu doktrínu, 

sociálny liberalizmus a solidarizmus (Defourny, 2006; Lubelcová, 2012). Začali sa tvoriť aj 
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spolky na báze združovania, tie boli základom pre typy subjektov modernej sociálnej 

ekonomiky: družstvá, združenia či vzájomné spoločnosti, ktorých legislatívne vymedzenia 

prišli až v 20. storočí (Defourny J., Develtere P., Fonteneau, B., 1999). 

 

Obdobie 19. a 20. storočia 

Industriálna etapa vývoja moderných spoločností posunula koncept sociálnej ekonomiky 

do úzadia. Avšak na negatívne dôsledky kapitalizmu a voľného trhu bez štátnych zásahov 

reagovala aj cirkev. Pápežská encyklika Rerum novarum poukázala na riešenie vzniknutej 

robotníckej otázky bez násilia, bez likvidácie hospodárskeho systému trhovej ekonomiky, 

prostredníctvom zásahov štátu, zameraných na ochranu práv pracujúcich, zlepšenie ich 

postavenia v spoločnosti a odstránenie neznesiteľnej biedy. Cirkev prioritne poukázala na 

dôstojnosť ľudskej práce a dôstojnosť ľudského života, čo predstavuje nadčasovú otázku a je 

zdrojom hodnotných myšlienok aj pre súčasnosť (Korimová, 2008). Podpora sociálnych 

kresťanov spolu s ich potvrdením individuálnej autonómie viedla ku konceptu subsidiarity, 

podľa ktorého vyšší orgán by nemal preberať žiadne funkcie, ktorými disponuje nižší orgán 

(Defourny J., Develtere P., Fonteneau, B., 1999). Súčasne tento princíp predpokladá aj 

individuálnu aktivitu jednotlivca a jeho rodiny na zvládnutie nepriaznivej situácie. 

V priebehu 20. storočia, najmä v období po 2. svetovej vojne sa pretláčali myšlienky 

ekonomických reforiem v zmysle, že sociálne reformy je možné dosiahnuť zlepšovaním 

ekonomických podmienok. Značný ekonomický rast spojený s rastom životnej úrovne a 

silným sociálnym štátom prehĺbil oddelenosť ekonomickej, politickej a sociálnej sféry 

života do relatívne autonómnych oblastí a postavil vnímanie ekonomického a sociálneho do 

protipólu – ekonomická sféra produkuje zdroje a sociálna sféra je oblasťou ich rozdeľovania 

a spotreby (Lubelcová, 2012). 

 

1.1.2 Rozvoj sociálnej ekonomiky pod vplyvom náboženstiev 

 

Vplyv náboženstiev na život spoločnosti sa prejavil v mnohých aspektoch. Boli to najmä 

hodnoty solidarity a pomoci tým najbiednejším. Náboženstvá prispeli k združovaniu a forme 

vzájomnosti skrz spoločné zriadenie spoločnosti. Vo vytvorených komunitách existovala deľba 

práce a dôraz sa kládol aj na vzdelávanie, ktoré smerovalo k zlepšeniu pozície ľudí 

zasiahnutých chudobou.  

 

Kresťanstvo 

Kresťanstvo sa podieľalo významnou mierou na riešení otázky chudobných, chorých, 

opustených, resp. rôznym spôsobom znevýhodnených ľudí. Mnohé kláštorné spoločenstvá 

Katolíckej cirkvi boli zakladané jednotlivcami, ktorí sa rozhodli venovať svoj život pomoci tým 

najbiednejším (napr. Rád menších bratov – ľudovo nazývaných „Františkáni“, ktorý založil sv. 

František už v roku 1209). Doposiaľ fungujúce charity, spolky, ktoré pomáhajú po celom svete 

najmä bezdomovcom, chudobným ľuďom, opusteným matkám s deťmi, či ľuďom na periférii 

spoločnosti sa snažia zabezpečiť základné potreby pre týchto ľudí a navrátiť im ľudskú 

dôstojnosť aj prostredníctvom pomoci získania práce.  

Nielen samotný rozsah kresťanskej dobročinnosti, ale hlavne kvalitatívny rozmer 

poskytovania pomoci bol rozdielny. Už aj starovekí filozofi formulovali vznešené filantropické 

názory a od bohatých sa očakávalo, že budú financovať mnohé sféry života (školy, knižnice, 

divadlá, kúpele). Avšak toto obdarúvanie v staroveku bolo v porovnaní s cirkevným istým 

spôsobom zištné a nie dobrovoľné a bezdôvodné. Dobrodinci v staroveku sledovali skôr 

vlastný záujem na rozdiel od kresťanov, ktorí zdôrazňovali nezištnosť obety, pomoci a záujmu 

o núdzneho. Dokonca pomoc, starostlivosť a dobročinnosť sa mala poskytovať aj nepriateľom, 

čo bolo pre starovek novým učením (Woods, 2021). 
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V novoveku boli v USA a Kanade v rámci kresťanskej tradície katolicizmu a 

protestantizmu vytvorené mnohé družobné a vzájomné spoločnosti-hnutia, v Kanade napr. 

družstevné formy v kresťanskej komunite rybárov na podporu vzdelávania dospelých pre 

sociálno-kultúrny rozvoj komunity (Defourny J., Develtere P., Fonteneau, B., 1999).  

Pre Latinskú Ameriku bola od 70. rokov 20. storočia príznačná tzv. liberalizačná teológia, 

ktorá sa rozvíjala kriticky v rámci Katolíckej cirkvi, pod vedením katolíckeho kňaza Gutiereza. 

Táto teória zdôrazňovala vyššiu potrebu zaoberania sa chudobnými v rámci Cirkvi, najmä 

v oblastiach Latinskej Ameriky, v ktorých sa rozširovala chudoba. Mnohé prúdy však spôsobili 

rozdelenie (Defourny J., Develtere P., Fonteneau, B., 1999, Lubelcová, 2012).  

Z historických ale i súčasných známych osobností katolicizmu, ktoré založili mnohé 

významné diela zamerané na pomoc najbiednejším sú: sv. Alžbeta Uhorská, sv. František 

Assiský, sv. Vincent de Paul a sv. Matka Tereza z Kalkaty. Dôraz na chudobných ľudí či 

rôznym spôsobom znevýhodnených naďalej zostáva v Katolíckej cirkvi ústrednou témou, 

najmä v súčasných vyjadreniach pápeža Františka. Kladie na to dôraz vo svojich encyklikách: 

„Fratelli tutti“, ktorá je zameraná na sociálne otázky, ale aj v encyklike „Laudato si“, v ktorej 

zdôrazňuje rozmer ochrany ekológie, ktorý je spätý so sociálnym problémom.  

Činnosť, v ktorej má sociálne orientované hospodárstvo svoje korene, vychádza v 

mnohých prípadoch z činností cirkevných inštitúcií. Práve Sociálna náuka Cirkvi zdôraznila 

základy solidarity, subsidiarity a spravodlivosti, ako základov pre zdravé fungovanie 

spoločnosti. Sú zjavné v konkrétnych rovinách pomoci cirkevných inštitúcií prostredníctvom 

ich dobročinnej práce a starostlivosti o chudobných ľudí (Pčolinská, 2013). V súčasnosti sú 

tieto hodnoty aj hlavnými princípmi sociálnej ekonomiky a ich pôsobenie sa rozširuje i mimo 

cirkevné inštitúcie (Pčolinská, 2018). 

No nielen Katolícka cirkev, ale i protestantské cirkvi majú rôzne formy sociálnej 

i zdravotnej pomoci tým najbiednejším, zväčša organizované ako charity, alebo občianske 

združenia napr. na pomoc bezdomovcom, misijné organizácie a pod. (Evanjelická diakonia 

ECAV na Slovensku, Armáda spásy, ADRA-Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, a i.).  

 

Judaizmus  

Pre judaizmus je z hľadiska princípov a zárodkov sociálnej ekonomiky typické tzv. hnutie 

kibucov, ktoré súviselo skôr s usporiadaním spoločnosti. Malo zabezpečiť všetkým členom 

kibucov štandard, ktorý napĺňal potreby jednotlivcov.  

Kibuce boli pôvodne úzko späté s ideológiou sionizmu a socializmu, prevládalo v nich 

rovnocenné postavenie žien a mužov, kolektívna výchova detí, kolektívne vlastníctvo, rovnaké 

finančné ohodnotenie jednotlivých členov a pod. 1  

                                                           
1 kibuc [hebr.] — podľa encyklopédie Beliana, ide o typ židovskej vidieckej usadlosti v Izraeli, osobitná kombinácia 

poľnohospodárskeho družstva (v súčasnosti často aj s priemyselnou výrobou), občiny a komúny pôvodne vychádzajúca z ideí 

socializmu a sionizmu. Predstavuje pokus o vytvorenie dokonale spravodlivej spoločnosti, systém založený na spoločnom 

vlastníctve, rovnosti a spolupráci. 

Obyvateľmi kibucu (hebr. zhromaždenie, spoločenstvo) sú dobrovoľníci, ktorí spoločne hospodária na pôde (je rovnako ako 

ostatné výrobné prostriedky v kolektívnom vlastníctve, patrí kibucu alebo je prenajatá od štátu). Rozhodnutia o správe kibucu 

sa prijímajú kolektívne a výsledky práce slúžia celej komunite. Obyvatelia kibucu okrem kolektívnej práce spoločne varia, perú 

a vychovávajú deti. V rámci filozofie, ktorou sa kibuc riadi (každý pracuje podľa svojich schopností a je odmeňovaný podľa 

svojich potrieb), dostáva dobrovoľník len vreckové (približne 80 amerických dolárov mesačne), má však bezplatné ubytovanie 

a stravu. Pracuje 8 hodín denne, 6 dní týždenne a zvyčajne 3 dni v mesiaci má voľno. Musí byť pripravený vykonávať každú 

prácu, ktorú mu pridelí jeho vedúci v poľnohospodárskej alebo v priemyselnej výrobe či v službách. Výber práce závisí od 

kibucu, sezóny, znalostí a zručností dobrovoľníka a od dĺžky jeho pobytu. 

Spočiatku sa na označenie kolektívnej poľnohospodárskej osady tohto typu používal hebrejský výraz kvuca (plurál kvucot), 

prvým kibucom (resp. kvucou) bola Degania založená 1909 južne od Tiberiadskeho jazera vo vtedajšej Palestíne sionistickými 

priťahovalcami z Bieloruska. R. 1914 už fungovalo 11 takýchto kvúc zriadených na pozemkoch Židovského národného fondu 

(založeného 1901 s cieľom vykupovať v Palestíne pôdu pre židovské osídlenia) a riadených Svetovou sionistickou 

organizáciou. Do konca 1918 ich počet vzrástol na 29. Prvé kvucy boli relatívne malými komunitami a boli zakladané 

s predstavou, že kolektívne organizovaná dedina by mala skôr predstavovať väčšiu rodinu. Keď na začiatku 20. rokov 20. stor. 

začalo do vtedajšej britskej Palestíny prichádzať veľa nových prisťahovalcov, začali sa zakladať väčšie kolektívne dediny 
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Kibuc je spôsob združovania a osídlenia. Veľa Kibbutzim (Kibbutzes) bolo postavených 

počas osídľovania Izraela a nachádzalo sa vo vidieckych oblastiach. Väčšina kibucov sa živila 

poľnohospodárstvom (ostatné - továrne). Kibuc má jeden hlavný princíp: človek robí najlepšie 

to, čo vie, podľa svojich schopností. Každý je platený za svoju prácu stravnými lístkami. Nikto 

nevlastní svoju pôdu; všetko je vo vlastníctve kibucu (Baraam, 2020). Tieto kibuce boli aj 

geograficky a lokálne členené a vymedzené, čo možno vidieť aj z nasledovných leteckých 

snímkov jednotlivých kibucov. 

 

 
Obr. 1 Kibuc Ein Hahoresh 

Zdroj: Baraam, 2020 

                                                           
opierajúce sa o poľnohospodárstvo a priemysel (vtedy bol prvýkrát použitý výraz kibuc). Prvým takýmto skutočným kibucom 

bola osada Ejn Charod založená 1921. V nasledujúcich rokoch sa rozdiel medzi výrazmi kibuc a kvuca postupne strácal. V 30. 

rokoch 20. stor. zohrali kibuce významnú úlohu pri osídľovaní Palestíny a pri posilňovaní židovských pozícií v niektorých 

častiach krajiny, keď po konfliktoch medzi arabským a židovským obyvateľstvom Palestíny získali dôležitú úlohu aj vo 

vojenských a v politických oblastiach (z kibucov sa regrutovali špičky židovských elitných ozbrojených jednotiek, z kibucu 

Degania pochádzal napr. M. Dajan). V čase vyhlásenia nezávislosti Izraela 1948 bolo v krajine 291 židovských dedinských 

sídel, z ktorých bolo 149 kibucov. 

Po 2. svetovej vojne sa kibuce stali významnou súčasťou ekonomiky novovzniknutého štátu Izrael, zabezpečovali viac ako 

tretinu poľnohospodárskej výroby a zúrodňovali vyschnutú pôdu. Počas prvých dvoch rokov existencie samostatného štátu 

bolo v Izraeli zo 175 novozaložených dedín 79 kibucov. Neboli však osídľované primárne novými židovskými prisťahovalcami 

z moslimských krajín ani európskymi Židmi, ktorí prežili holokaust, ale nové kibuce zakladali najmä rodení Izraelčania, najmä 

generácia mládeže, ktorá už bola vychovávaná v kibucoch; imigranti (ak sa usídľovali na vidieku) preferovali iné formy 

kolektívneho hospodárenia (napr. mošav). Po šesťdňovej vojne 1967 sa kibuc stal aj jednou z foriem židovských osád 

zakladaných na dobytých územiach, nie však najčastejšou; z 33 izraelských osád na Golanských výšinách je len 10 kibucov 

(ak sa započíta kibuc Snir, ktorý leží na hranici Golanských výšin a vlastného Izraela, je ich 11), na Západnom brehu Jordánu 

ich funguje len 9 (z toho 5 v púšťových regiónoch údolia Jordánu a v blízkosti Mŕtveho mora). 

Kolektívne hospodárenie izraelských kibucov sa od 80. rokov 20. stor. dostávalo do čoraz väčších ekonomických problémov. 

R. 2000 bola z 257 kibucov viac ako polovica zadlžená. Od 90. rokov 20. stor. sa preto začal proces ich privatizácie (2007 si 

už len 30 % z nich zachovávalo tradičné kolektívne hospodárenie), pričom kibuc si aj naďalej udržiava niektoré spoločné 

aktivity, jeho členovia sú však odmeňovaní individuálne a za vykonanú prácu poberajú bežnú mzdu. Zároveň sa nanovo 

umožňuje individuálnym záujemcom získať v kibuci pozemky na výstavbu rodinných domov. R. 2007 prešiel privatizáciou aj 

najstarší kibuc Degania. V niektorých (menej častých) prípadoch boli kibuce úplne zrušené a prešli na menej kolektívnu 

organizačnú formu (napr. bývalý kibuc Ha-On sa 2007 premenil na mošav). V súčasnosti žije v asi 270 kibucoch vyše 130-tis. 

Izraelčanov. Charakter kibucov sa však postupne mení, pod vplyvom rastúceho bohatstva strácajú niekdajší sparťanský 

charakter a nepotláčajú už natoľko individualitu svojich členov. 

Mošav - je typ poľnohospodárskej osady v Izraeli, ktorá je tvorená spoločne hospodáriacimi súkromnými statkami. Mošav je 

vedľa kibucov a mošavot tretím hlavným typom vidieckeho židovského sídla. Podobne ako v kibucoch má aj v mošavoch 

veľký význam spoločné hospodárenie. Na rozdiel od kibucov sa tu však kladie väčší dôraz na súkromné vlastníctvo. Pracovníci 

nedostávajú len vreckové ako v kibucoch, ale stály plat. Hospodárstvo v mošavoch je v súkromnom vlastníctve, súčasne je 

však stanovená ich podobná veľkosť a charakter. Úrodu sedliaci zbierajú vlastnými alebo spojenými silami. Stroje sú väčšinou 

v spoločnom vlastníctve. Kolektívne je zaisťovaný tiež nákup a predaj produktov. Mošav vyberá od svojich obyvateľov 

zvláštnu daň (hebr. Mas vaad), ktorá je rovnaká pre všetky hospodárstva mošavu. Tieto pravidlá vytvárajú systém zvýhodňujúci 

dobrých sedliakov, ktorí majú väčšiu úrodu a tým aj zisk. Mošavy sú zriadené volenou radou (hebr. Vaad). V súčasnosti 

v Izraeli existuje 441 mošavim a moshavim šitufi'im, v ktorých žije okolo 3,5% obyvateľstva. (podľa Veľvyslanectva štátu 

Izrael v Českej republike) 

Mošavot je množným číslom slova „mošav“. Ide o ten istý význam (synonymum) a o najstarší typ hospodárenia a života 

židovského osídlenia. 
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Obr. 2 Kibuc Megido                                     Obr. 3 Kibuc - Merchawja 

                Zdroj: Wikipedie, 2021                   Zdroj: Wikipedia – Wolna encyklopedia, 2021  

 

 

Ďalšou formou osídlenia, ktorá má zárodky v judaizme je moshav (mošav). Moshav je 

forma osídlenia, ktorá je individuálnejšia ako kibuc. Ide väčšinou o rozsiahlejšie územie, ktoré 

zahŕňa poľnohospodársku pôdu, mliečne farmy a je zamerané prevažne na poľnohospodárstvo. 

 

 

      
                    Obr. 4 Mošav Nahalal 1                                Obr. 5 Mošav Nahalal 2 

                     Zdroj: Izraelinfo, 2021                                      Zdroj: Baraam, 2020 

  

 

V bežnom moshave sú všetky domy sú súčasťou jedného podnikateľského subjektu. 

Medzi rodinami, ktoré tam žijú, existuje vzájomné priateľské puto, pretože je medzi nimi 

prítomný veľký zmysel pre komunitu. Keď sa vlastník nehnuteľnosti v meste Moshav dostane 

do problémov, Moshav mu pomôže udržať podnik v prevádzke. Každý má svoj vlastný 

bankový účet a individuálnu finančnú slobodu (Baraam, 2020). 
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Obr. 6 Mošav Shalva 

Zdroj: Wikimedia Commons, 2018 

 

Islam 

V rámci islamskej kultúry možno zaradiť k príkladom  socio-ekonomických zárodkov a 

zmien tzv. Grameen banky, ktoré poskytovali bezúročné pôžičky. Vychádzali z toho, že 

zakazovali platenie úroku pri pôžičkách (ako v judaizme). Išlo o projekt pomoci tzv. „Grameen 

Bank“ v Bangladéši. Táto banka zaviedla oslobodzujúci prístup v rámci islamu a zdôraznenie 

ústrednej úlohy, ktorú by mali hrať ženy v rozvoji spoločnosti. Tento projekt bol zameraný 

najmä na ekonomicky znevýhodnené ženy, prirodzene bol v rozpore s určitými islamskými 

myšlienkami, ale vychádzal z islamskej filozofie (Defourny a kol., 1999). Zakladateľom 

„Grameen Bank“ je Muhammad Yunus, nositeľ Nobelovej ceny za mier z roku 2006. Jeho 

cieľom bolo pomôcť chudobným ľuďom - najmä ženám - uniknúť z chudoby tým, že sa im 

poskytnú pôžičky za podmienok, ktoré budú zohľadňovať ich situáciu a naučia sa tiež dobrým 

finančným princípom a hospodáreniu, aby si mohli sami ekonomicky pomôcť. Model 

sociálneho podniku smeroval k riešeniu spoločenských a environmentálnych problémov za 

pomoci podnikania. Ziskom sa jednak pokryjú potrebné náklady a zároveň zisk slúži spätne na 

rozvoj podniku (Stervinou a kol., 2015, Yunus a kol., 2010).  

 

Budhizmus 

Pre budhizmus sú príznačné kláštorné bratstvá a ich pomoc chudobným. Kláštorné 

iniciatívy generujú príjem pre chudobných. Takéto iniciatívy, založené na spoločenstve, nie sú 

založené na zisku, ale na reciprocite, teda na vzájomnom obdarovaní tzv. gift-giving. Podľa 

Lohmanna (1995) možno tieto postupy považovať za formovanie a základ tretieho sektora v 

ázijskej kultúre (Defourny a kol. 1999, Korimová, 2008). 

 

Jeffrey D. Sachs, profesor a riaditeľ Centra pre udržateľný rozvoj na Kolumbijskej 

univerzite, hovorí o morálke ako o základe, ktorý sa prejavuje najmä v starostlivosti o druhých, 

nielen v náboženstve, ale aj v sekulárnom svete. Tí, ktorí zlyhávajú v pomoci druhým, sa 

vylučujú z morálnej komunity. Národ postavený na nerovnosti nemôže dlho prežiť. Preto je 

dôležité zaobchádzať s inými tak, ako by sme chceli, aby sa zaobchádzalo s nami (Sachs, 2018). 

 

Iné formy sociálno-ekonomických vzťahov 

Odhliadnuc od vplyvu náboženstva, existujú ešte iné formy spolužitia a kreovania 

sociálnych vzťahov, ktoré nie sú založené na princípe sociálneho vylúčenia jednotlivca. Napr. 

tzv. „eco-friendly garden cities“ v Dánsku. Ide o ekologicky orientované záhradné mestečká, 

ktoré boli vytvorené v roku 1964 v dedine Brondby pri Kodani najmä pre obyvateľov, ktorí žijú 

v rušnom meste v apartmánoch, aby takýmto spôsobom mohli žiť aspoň sezónne v súzvuku 

s prírodou, či obmedzením dopravy s ohľadom na ekologický rozmer života. Kruhové záhradné 
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mestečká (podobné z geografickej stránky kibucom a blízke našim záhradkárskym osadám) 

majú napomáhať socializácii, vzájomnosti skrze priestorovú blízkosť, ale zároveň prinášajú 

príležitosť pre obyvateľov k zdravému životnému štýlu prostredníctvom záhradkárčenia - 

pestovania zeleniny, či ovocia. 

 

       
Obr. 7 Záhradné mesto 

Zdroj: Open culture, 2020. 

 

1.1.3 Novodobé dejiny rozvoja sociálnej ekonomiky 

 

Začiatok 20. storočia je spojený s industriálnou etapou vývoja spoločnosti. Tá zatlačila 

koncept sociálnej ekonomiky do úzadia. Prvé náznaky riešenia sociálno-ekonomických 

problémov sa objavili počas svetovej hospodárskej krízy, kedy bol zaznamenaný rast verejného 

sektora, ktorý napomáhal zmierňovať negatívne dôsledky trhovej ekonomiky (Korimová a kol., 

2008; Korimová, 2014). Po II. SV prevládal názor, že sociálne reformy je možné dosiahnuť 

zlepšovaním ekonomických podmienok a štátnym paternalizmom. Prvým subjektom 

sociálnej ekonomiky v Európe bolo družstvo v anglickom Rochdale, ktoré bolo založené 

v roku 1944 (Syrovátková, 2010, s. 12). 

K väčšiemu oživeniu pojmu sociálna ekonomika dochádza až koncom 20. storočia, 

nakoľko v rozvinutej trhovej ekonomike prichádzajú nové impulzy pre jej uplatnenie: limit 

ekonomického rastu, koniec modelu úplnej zamestnanosti - vplyv technológií na svet práce. 

Vytvárajú sa skupiny nezamestnateľných – starí, chorí, hendikepovaní, mladí nezamestnaní, 

ktorí nedokážu podať výkon ako zamestnanec bez znevýhodnenia.  

Európska predstava  o sociálnej ekonomike sa prvýkrát objavuje začiatkom 90. rokov, ale 

iba v najužšom kruhu sociálnych ekonómov v súvislosti s družstevným hnutím (Korimová, 

2008). 

V krajinách postsocialistického bloku dochádza k rozvoju tretieho, resp. neziskového 

sektora, v ktorom sa angažujú občania, čo dáva podnet k vzniku občianskej spoločnosti. Práve 

neziskový sektor je akcelerátorom rozvoja myšlienok sociálnej ekonomiky a vytvára rôzne 

možnosti pre vznik neformálnych sociálnych podnikov.   

V tranzitívnych ekonomikách je v trhových podmienkach zároveň prítomný nárast 

regionálnych rozdielov a disparít, čo vyžaduje potrebu decentralizácie verejnej správy a 

posilňovania kompetencií samosprávnych orgánov, ktoré majú adresnejšie spravovať svoje 

územia, podľa lokálnych potrieb. 

Možno konštatovať, že sociálna ekonomika podporuje reformu sociálneho 

a ekonomického systému, ktorej cieľom je znižovanie nezamestnanosti, zvyšovanie 

zamestnanosti a zamestnateľnosti so zameraním na rast životnej úrovne obyvateľstva. Preto sa 

orientuje v jednotlivých krajinách na trh práce, politiku zamestnanosti a je súčasťou verejných 

služieb.  

Terminologicky bola sociálna ekonomika po prvýkrát oficiálne uznaná francúzskou 

vládou v roku 1980 a ukotvená vo francúzskej legislatíve (Korimová a kol., 2008; Korimová, 
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2014; Syrovátková, 2010). Odvtedy ju prijali mnohé členské štáty EÚ, vrátane Slovenskej 

republiky a na svetovej úrovni jej legitimitu uznáva Medzinárodná organizácia práce (MOP) 

a Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) (Korimová a kol., 2008; 

Korimová, 2014). 

 

1.1.4 Vývoj sociálnej ekonomiky na Slovensku 

 

Vývoj sociálnej ekonomiky na Slovensku je v určitých rozmeroch rozvoja spoločnosti 

podobný a korešponduje s rozvojom a formami riešenia sociálno-ekonomických problémov 

v rámci Európy i sveta. 

V období stredoveku aj na našom území vznikali združenia, inštitúcie, kláštory, ktoré sa 

zameriavali na zlepšenie sociálnych podmienok obyvateľstva, eliminovanie chudoby 

a vylúčenia znevýhodnených osôb.  

Činnosť, v ktorej má sociálna ekonomika svoje korene aj na území Slovenska, vychádza 

v mnohých prípadoch z činnosti cirkevných inštitúcií.  

Cirkev prostredníctvom cirkevných inštitúcií ako kláštory či hospice vytvorila 

predpoklady solidarity, subsidiarity a spravodlivosti prostredníctvom ich dobročinnej práce a 

starostlivosti o chudobných ľudí. Jednak to boli rehoľné rády, ktoré pôsobili aj na našom území 

a významne pôsobili v sociálnej oblasti, ale aj vo vzdelávacom procese.  

Kláštory nevykonávali iba charitatívne dielo, ale orientovali sa aj na pracovný systém so 

zapájaním sa do svetských systémov cechov, remeselných skupín, obchodných združení. 

Napr. v obci Kláštor pod Znievom sa v stredoveku rehoľa Premonštrátov zaslúžila nielen 

o duchovnú činnosť, ale aj rozvoj sociálny, vzdelanostný a ekonomický, pretože spravovala 

pozemky, na ktorých mohli ľudia pracovať. Poskytovala vzdelávanie aj ženám. Ich pôsobenie 

malo socializačný rozmer – za prácou na poliach, lúkach, v lesoch sa sťahovala pracovná sila, 

ktorá tu vytvorila komunitu a ďalšie sídla. V súčasnosti budova kláštora, ktorý predtým patril 

Premonštrátom a ďalším reholiam v priebehu rokov, slúži ako stredisko občianskeho združenia 

Dobrý pastier, ktoré spravuje Útulok pre mužov a Domov na pol ceste a poskytuje sociálne 

služby pre mužov bez domova. V týchto priestoroch nenachádzajú klienti len nocľah, ale 

i prácu a príležitosť dostať sa z nepriaznivej životnej situácie (OZ Dobrý pastier, 2021).  

Ďalším rozmerom rozvoja sociálno-ekonomického myslenia bolo družstevníctvo. 

Základy družstevníctva na Slovensku položil Samuel Jurkovič, ktorý už v roku 1845 založil 

prvé družstevné hnutie v Sobotišti. „Spolok gazdovský“, ako sa prvé družstvo nazývalo, bolo 

prvým úverovým družstvom v Európe. Neskôr malo okolo 60 členov. Jeho úlohou bolo 

prostredníctvom lacných úverov viesť členov družstva/spolku k ekonomickej svojpomoci 

a spolupráci a tým aj k zlepšeniu ich ekonomických a sociálnych podmienok. 

Ďalšou formou združovania bolo zakladanie spolkov. Najvýznamnejšie z nich, ktorých 

činnosť pretrváva až dodnes sú: Matica slovenská, Živena a Spolok Sv. Vojtecha.   

Matica Slovenská vznikla v roku 1863 pri príležitosti miléniových osláv príchodu sv. Cyrila 

a Metoda na naše územie v kontexte politicko-kultúrneho vývoja po prijatí Memoranda 

slovenského národa. Jej cieľom bolo rozvíjať mravnú a umnú vzdelanosť, podporovať záujem 

o slovenskú literatúru a umenie a tým podporovať aj hmotné dobro slovenského národa.  

Živena bola založená v roku 1869 v Turčianskom Svätom Martine. Cieľom tohto spolku bolo 

vzdelávať slovenské ženy vo financiách, varení, vo výchove detí a kultúre.  

Spolok sv. Vojtecha vznikol v roku 1870 a jeho cieľom bolo rozvíjať a upevňovať mravnú 

vzdelanosť, praktický katolicizmus a zveľaďovať základné školy. Tento program sa realizoval 

najmä vydavateľskou činnosťou kníh a periodík. Spolky sa svojou činnosťou sa snažili 

upevňovať národnú a náboženskú identitu Slovákov, ktorá bola v tomto čase cieľavedome 

potláčaná. 
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Rozšírenie združovania v 19. storočí položilo základ pre vytvorenie neziskového sektora 

na území Slovenska až do vojnového obdobia. Po II. SV, keď vedenie spoločnosti v štáte 

prevzala Komunistická strana Československa, neskôr KSS, tretí sektor v tomto období 

prakticky na Slovensku neexistoval. Formy združovania, ktoré boli pre iné trhovo orientované 

krajiny prirodzené (občianske združenia, vzájomné spoločnosti), boli u nás deformované 

socializmom. Významnou formou združovania a ekonomickej aktivity boli družstvá 

a družstevníctvo, ktorých založenie bolo poznačené násilnou kolektivizáciou. To vnieslo 

negatívny pohľad na túto formu združovania i hospodárskej aktivity. Družstvá, ako forma 

podnikania, najmä v poľnohospodárstve – Jednotné roľnícke družstvá, sa stali súčasťou 

socialistického riadenia, ich základný pilier - dobrovoľníctvo bol násilnou kolektivizáciou 

(násilným odobratím majetku súkromných vlastníkov) narušený. Okrem poľnohospodárskych 

družstiev sú známe aj Výrobné družstvo invalidov, Bytové družstvá a pod.  

Politické zriadenie je určujúcim faktorom rozvoja sociálno-ekonomického myslenia 

v novodobých formách najmä v tranzitívnych krajinách, avšak spôsoby prístupu k sociálnej 

ekonomike sú odlišné a súvisia so súčasnými potrebami spoločnosti, zvyklosťami 

a celospoločenskou situáciou jednotlivých krajín (Placek a kol., 2021). V strednej a východnej 

Európe boli nápomocné skúsenosti aktérov sociálnej ekonomiky z vyspelých krajín a práve oni, 

v spolupráci s domácimi aktérmi, boli hlavným urýchľovačom rozvoja sociálnej ekonomiky na 

Slovensku.  

Myšlienky modernej sociálnej ekonomiky začali prenikať na Slovensko prostredníctvom 

budovania neziskového sektora, aktivít akademického prostredia a viacerých 

medzinárodných projektov.  
Na akademickej pôde medzi prvé iniciatívy patrili medzinárodné vedecké konferencie 

Determinanty sociálneho rozvoja – sociálne podnikanie, organizované na EF UMB v rokoch 

2002-2014, vrátane publikačných výstupov, domácich a medzinárodných projektov. V oblasti 

vzdelávania boli v Centre sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania na EF UMB 

realizované aktivity: certifikovaný kurz Manažment sociálneho podnikania, opakované kurzy 

pre samosprávy, poskytovateľov sociálnych služieb, formovanie nových predmetov o sociálnej 

ekonomike a podnikaní, vypísané témy záverečných prác od 1. – 3. stupňa vzdelávania na 

vysokých školách, nový akreditovaný medziodborový študijný program medzi EF UMB a PF 

UMB s názvom Ekonomika a manažment sociálnej práce a pod. Podobne postupovali na 

Katedre sociálneho rozvoja a práce NF EU v Bratislave (kde sa od roku 2011 vyučuje predmet 

Sociálne podnikanie a zabezpečuje kurz celoživotného vzdelávania Obecné sociálne 

podnikanie), FF UK Bratislava a sporadicky aj na iných vysokých školách. Na Fakulte verejnej 

správy UPJŠ v Košiciach sa na Katedre ekonomiky a riadenia verejnej správy vyučuje predmet 

Obecné sociálne podnikanie od roku 2017. Garantka predmetu L. Pčolinská sa danej 

problematike venuje dlhodobo.  

Ďalšími významnými aktérmi v napredovaní a rozvoji myšlienok o sociálnej ekonomike 

boli aj neziskové organizácie, napr. EPIC n. o., ktorá zabezpečovala edukáciu a rôzne kurzy pre 

zvyšovanie povedomia o sociálnej ekonomike, aj pri zakladaní sociálnych podnikov.  

Možno povedať, že na Slovensku sa vybudoval medzinárodný tím odborníkov 

i praktikov, ktorí v spolupráci s neziskovými organizáciami, miestnymi a regionálnymi 

samosprávami2 rozvíjajú teoretické, publikačné, projektové, vzdelávacie a aplikačné 

                                                           
2 Okrem gestorky G. Korimovej sa z univerzitného prostredia intenzívne danej problematike venovali v SR: K. 

Vargová Jakab, E. Ľapinová, M. Muray Svidroňová, G. Lubelcová, E. Pongracz,  Z. Chreneková, L. Pčolinská; 

ČR: M. Hunčová, J. Nemec (predtým SR), G. Vaceková (predtým SR) J. Syrovátková, M. Dohnalová, J. Kacetl, 

V. Žitek, V. Klimová, I. Procházková, členovia skupiny TESSEA;  

Poľsko: R. Brudnicki, B. Puda, A. Pęcherzewska, R. Krenz;  

Belgicko: I. Nicais, J. Defourny, M. Nyssens; Canada: M. J. Bouchard, USA: A. Ben-Ner; 

Taliansko: E. Gattolin, E. Riscazzi, O. Zaina, L. Bruni, S. Zamagni, B. Gui, V. Pelligra, G. Argiolas; 

Francúzsko: Anouk Grevin; Ukrajina: U. Shchurko Tkachuk; Kamerun: Eyole Monono;  
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koncepcie sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania na podmienky svojej krajiny. 

Súčasne sa formovali viaceré domáce i medzinárodné sociálne partnerstvá a tým aj 

podmienky pre sociálne podniky formálneho i neformálneho typu.  

Počiatočné aktivity aktérov sociálnej ekonomiky z domáceho i zahraničného prostredia 

mali vplyv aj na politickú sféru Slovenska. V Programovom vyhlásení vlády SR v roku 2006 

sa prvýkrát objavila informácia o podpore rozvoja sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov. 

Pilotné sociálne podniky (8) boli vytvorené v roku 2007 a boli inšpirované západnými 

skúsenosťami. Avšak ich činnosť z viacerých dôvodov nebola úspešná a pilotné projekty, ktoré 

mali naštartovať sociálnu ekonomiku v našom trhovom hospodárstve, zlyhali a zanikli.  

K určitej rehabilitácii sociálnej ekonomiky dochádza v roku 2008, keď vláda schválila 

novelu zákona o službách zamestnanosti (zákon č. 5/2004 Z. z.) a vložila doň nové pojmy ako 

sociálne podnikanie, sociálny podnik. Následne sa podarilo iniciovať neziskové organizácie, 

akademickú pôdu, samosprávy a súkromný sektor a pomaly vznikali prvé sociálne podniky 

v zmysle prijatej legislatívy.3 

Ďalšie novely zákona č. 5/2004 Z. z. prispeli k rozvoju zakladania obecných sociálnych 

podnikov, v ktorých iniciatívni starostovia videli potrebu prepojenia verejného a súkromného 

sektora s ohľadom na tvorbu pracovných príležitostí a efektívnejšiu ponuku verejných služieb. 

Novely zákony o službách zamestnanosti reagovali aj na dôsledky 2. svetovej hospodárskej 

krízy, osobitne na trh práce. Budovaním sociálnych podnikov, vrátane obecných, sa mala 

realizovať integrácia dlhodobo nezamestnaných občanov do pracovného zaradenia. Pozitívnym 

príkladom je obecný sociálny podnik v Spišskom Hrhove.  

V roku 2018 dochádza k prelomu rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku, nakoľko 

v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR)4 vzniká nová legislatíva 

- zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Angažovanie 

MPSVR SR v rozvoji tejto témy je zrejmé aj po prijatí uvedeného zákona v Národnej rade SR 

pri kreovaní sociálnych partnerstiev: orgánov verejnej správy, regionálnych centier na pomoc 

pri zakladaní sociálnych podnikov a strešných organizácií sociálnej ekonomiky. Je možné 

pozorovať, že schválené legislatívne podmienky vzniku a registrácie sociálnych podnikov na 

MPSVR SR sú schopní aj v čase krízy pandémie koronavírusu implementovať do praxe. 

Prostredníctvom ich angažovania a pomoci bolo vytvorených niekoľko desiatok sociálnych 

podnikov naprieč všetkými regiónmi Slovenska. 

 

1.2 Prístupy k sociálnej ekonomike 
 

V rámci teoretického a metodologického rozvoja sociálnej ekonómie a sociálnej 

ekonomiky v rovine praktickej implementácie výsledkov, sa vyprofiloval tzv. európsky a 

americký prístup k sociálnej ekonomike.  

Podľa Lubelcovej (2012) spoločným prvkom, ktorý spája európsky a americký prístup 

k sociálnej ekonomike je orientácia na tretí sektor a jeho spôsobilosť na základe inovatívnych 

prístupov a prístupov aplikujúcich podnikateľské prvky reagovať na nové podoby sociálnych 

                                                           
Neziskové organizácie: Epic, n.o., ASES, o.z.,  ASSE, záujmové združenie PO, Nadácia Pontis, Green foundation, 

Sociálni inovátoři, Akadémia sociálnej ekonomiky, Druživa, o.z. – Kováč, M. Smetanka,  

Ďalší odborníci (nie z univerzitného prostredia): P. Meszaros, Z. Polačková, M. Polák, M. Vaňo, I. Mako 

Samosprávy: V. Ledecký, M. Szitová a iní starostovia obcí, ktorí vybudovali obecné sociálne podniky. 

Zoznam viacerých aktívnych jednotlivcov či skupín je uvedený prioritne pre študentov a čitateľov tejto učebnice, 

aby ich mohli v prípade záujmu kontaktovať a nadviazať spoluprácu. Výber kontaktov je vytvorený na základe 

osobných kontaktov viacerých autorov v rámci projektov a publikácií. 
3 Sociálne podniky v SR (register Sociálnych podnikov ÚPSVaR, stav v septembri 2011): existujúce SP-61, 

zrušené SP – 12, pozastavená činnosť SP – 8. 
4 Garantom prípravy zákona bol štátny tajomník MPSVR SR Braňo Ondruš a na čele pracovnej skupiny bola Ingrid 

Ujváriová. 
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potrieb a problémov, ktoré nemôže efektívne riešiť ani trh, ani štát. Rozdiely sú vo formách a 

v rozsahu podpory z verejných zdrojov. V konečnom dôsledku to platí aj pre akceptáciu 

európskeho modelu v národných ekonomikách. 

 

Americký prístup k sociálnej ekonomike 

Americké iniciatívy v sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní sú viac prepojené na 

súkromné a trhové zdroje. Nositelia tejto iniciatívy v USA sú schopní, aktívni a 

podnikateľskými zručnosťami vybavení jednotlivci. Americký prístup viac vychádza z 

podnikateľských iniciatív. Zdôrazňuje sa pri tom inovatívny rozmer podnikania (Lubelcová, 

2012). Tento americký prístup vidí ako hlavného nositeľa zmien iniciatívnych jednotlivcov, 

ktorí majú dobrý nápad a sú schopní ho s podporou uskutočniť. K tomuto prístupu majú blízko 

aj britskí predstavitelia sociálnej ekonomiky (Francová, 2015). 

 

Európsky prístup  k sociálnej ekonomike 

Európske iniciatívy v sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní sú viac spojené s 

podporou z verejného sektora (silný podiel programov sekundárneho trhu práce a medzitrhu 

práce) (Hulgård, 2010). Nositelia iniciatívy sú v EÚ najmä kolektívni aktéri (organizácie 

tretieho sektora). V európskom priestore je výraznejšie ukotvenie sociálneho podnikania do 

rámca verejných politík a skôr sa identifikujú vhodné (alebo využívané) organizačné formy 

sociálneho podnikania (Lubelcová, 2012). Pre európsky prístup je teda kľúčová organizácia, 

t.j. sociálny podnik a iniciatívny jednotlivec je jeho súčasťou (Francová, 2015). 

 

1.3 Dimenzie sociálnej ekonomiky 
 

Podľa Lubelcovej (2012) je potrebné rozlíšiť dve dimenzie sociálnej ekonomiky.  

 

a) Sociálna dimenzia ekonomických aktivít je predovšetkým spojená s tým, že tieto 

ekonomické aktivity sú zakotvené v sociálnych potrebách lokálnych spoločenstiev a ich 

obyvateľov. Tieto sociálne potreby reprezentujú širokú škálu životných podmienok a 

kvality života od životného prostredia a lokálnej infraštruktúry až po nové sociálne riziká 

spojené s nezamestnanosťou, starnutím populácie a zmenami rodinného života (napr. služby 

pre seniorov - kosenie záhrad, orez stromov atď.). Sociálna ekonomika tak transformuje do 

pracovných (zamestnaneckých) príležitostí neuspokojené sociálne potreby a otvára tak na 

jednej strane nový priestor pre zamestnávanie, ale zároveň aj stimuly pre lokálny a 

regionálny rozvoj a kvalitu života jeho obyvateľov.  

 

Druhý rozmer sociálnosti – zapájanie znevýhodnených a marginalizovaných skupín 

obyvateľstva. Organizačné formy sociálnej ekonomiky sú prostriedkom pracovného 

zapojenia ľudí znevýhodnených na trhu práce so sťaženou kapacitou zamestnanosti. 

Strategickou sociálnou dimenziou sociálneho podnikania je posilňovanie sociálneho 

začleňovania obyvateľov lokalít prostredníctvom zapojenia do pracovnej činnosti a 

vytvárania pracovných príležitostí osobitne pre znevýhodnené a marginalizované sociálne 

kategórie. Najmä v európskom priestore majú organizačné formy sociálnej ekonomiky 

veľmi často podobu sociálnych podnikov pracovnej integrácie. Tie plnia často funkciu 

medzitrhu práce (intermediate labour market), čo znamená, že zamestnanie v sociálnom 

podniku je spravidla krátkodobé, aby po doplnení pracovnej kvalifikácie, pracovných 

zručností a návyku byť zamestnaný, našli občania uplatnenie na otvorenom trhu práce.  

 

Tretím rozmerom sociálnosti je spôsob organizovania činností sociálnej ekonomiky. 

Iniciatívy sociálnej ekonomiky vychádzajú z kolektívnej sociálnej dynamiky, občianskych 
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iniciatív (na báze tretieho sektora), ale sú založené aj na budovaní sociálnych lokálnych 

partnerstiev, do ktorých je zapojené široké spektrum aktérov od občanov a organizácií 

tretieho sektora cez organizácie verejnej správy po privátny sektor. 

 

b) Ekonomická dimenzia je založená na produktívnych aktivitách sociálnej ekonomiky. 

Produkuje tovary a služby, ktorými uspokojuje potreby iných ľudí. Najmä v anglosaskom 

prostredí sa zdôrazňuje podnikateľský rozmer týchto aktivít. Sú postavené na regulárnom 

podnikateľskom zámere, na produkcii komodít určených na predaj. 

Konkurencieschopnosť je založená na podnikateľskom využití jedinečných lokálnych 

špecifík, na pokrývaní potrieb, ktoré absentujú na trhu, alebo sú pre tradičné podnikateľské 

subjekty nerentabilné, na schopnosti produkovať malé série adresne prispôsobené 

požiadavkám odberateľov a v neposlednom rade aj na špecifickom sociálnom étose, ktorý 

produkt nadobúda zapojením znevýhodnených skupín. Produkt teda musí prinášať osobitú 

pridanú hodnotu, pre ktorú je schopný obstáť na trhu a rešpektovať marketingové zásady 

predaja. Práve táto schopnosť odkrytia podnikateľského rozmeru v tradične neziskových 

oblastiach činnosti je zdrojom inovácie a dodáva sociálnej sfére nový impulz k ekonomickej 

udržateľnosti (Lubelcová, 2012).  

 

1.4 Základný pojmový aparát sociálnej ekonomiky 
 

V rámci sociálno-ekonomických diskusií sa vytvoril aj pojmový aparát najpoužívanejších 

výrazov, ktorým je venovaná táto kapitola. Ide o tieto pojmy: sociálna ekonómia, sociálna 

ekonomika, sociálne podnikanie a sociálny podnik. 

Keďže neexistuje jednotná definícia uvedených pojmov a v každej krajine, resp. v 

prístupoch autorov sú definované inými spôsobmi, vyberáme tie najdôležitejšie pohľady - 

jednak z európskeho formovania a chápania tohto pojmu a jednak z toho, ako sú definované 

tieto pojmy na Slovensku.  

V zahraničí sa skôr zaužíval termín „social economy“. U nás sa používa termín „sociálna 

ekonomika“, ale aj „sociálna ekonómia“, pre sociálne podnikanie vidia niektorí autori skôr 

vhodnejší preklad – spoločensky prospešné podnikanie (Francová, 2015, s. 11).  

 

1.4.1 Sociálna ekonómia 

 

Podľa Korimovej (2007) je sociálna ekonómia (social economy) medziodborová vedná 

disciplína, ktorá sa zaoberá sociálnou stratifikáciou spoločnosti a prostredníctvom sociálnej 

ekonomiky realizuje spoločensky akceptovanú mieru sociálnej spravodlivosti, sociálnej 

inklúzie a blahobytu jednotlivca v záujme zvyšovania kvality života.  

Hlavným cieľom sociálnej ekonómie ako interdisciplinárnej medziodborovej vedy nie je 

len ex post zobrazovať sociálny systém, ale aj anticipovať a aktivizovať všetky sociálne 

subjekty a objekty spoločnosti v záujme rozvoja slobodnej, demokratickej a sociálne 

spravodlivej spoločnosti, a to pri zachovaní základných atribútov trhovej ekonomiky.  

Cieľom sociálnej ekonómie je aj aktivizovať objekty a subjekty spoločnosti v záujme 

rozvoja slobodnej, demokratickej a sociálne spravodlivej spoločnosti s ohľadom na základné 

atribúty trhovej ekonomiky. Cieľom sociálnej ekonómie je teoreticky vymedziť, legislatívne 

a finančne podporiť sociálnu rovnosť, sociálnu spravodlivosť a riešenie sociálnych problémov 

exkludovaných jednotlivcov a skupín v trhovej ekonomike.  

Podľa Pongrácz a kol. (2015) je sociálna ekonómia vedná disciplína, ktorá skúma motívy 

a spôsoby rozhodovania subjektov spoločnosti o využívaní vzácnych zdrojov na výrobu statkov 

a služieb a o ich rozdeľovaní medzi jednotlivcov a sociálne skupiny pri dodržaní zásad sociálnej 

solidarity a sociálnej spravodlivosti vo väzbe na rovnosť príležitostí. 
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1.4.2 Sociálna ekonomika 

 

Prvý definoval pojem sociálna ekonomika Jacques Defourny – profesor na belgickej 

Univerzite v meste Liège. Vo svojej publikácii „L’économie sociale au Nord et au Sud“ ju 

definuje takto: „Sociálna ekonomika zahŕňa všetky ekonomické činnosti vykonávané podnikmi, 

predovšetkým družstvami, asociáciami a spoločnosťami vzájomného prospechu, ktorých etika 

vyjadruje nasledujúce zásady: 

1. poskytovanie služby svojim členom alebo komunite je prioritnejše ako zisk, 

2. autonómne riadenie; 

3. demokratický rozhodovací proces; 

4. prioritu ľudí a práce nad kapitálom pri rozdeľovaní výnosov (Defourny J., Develtere 

P., Fonteneau, B.,1999). 

 

Termín „sociálna ekonomika“ bol však verejne prijatý už v roku 1981 vo Francúzsku 

a zakotvený do francúzskej legislatívy. Išlo o prvú európsku krajinu, kde sa tento termín 

oficiálne začal používať (Syrovátková, 2010). Odvtedy ho prijali mnohé členské štáty EÚ a na 

svetovej úrovni jej legitimitu uznáva Medzinárodná organizácia práce (MOP) a Organizácia pre 

ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Sociálna ekonomika sa stáva v rámci Európskej únie 

a členských štátov významnou aj preto, že má významnú úlohu pri riešení ekonomickej krízy 

a krízy sociálnych štátov (Dohnalová, a kol. 2015). Rada Európskej únie definovala sociálnu 

ekonomiku ako kľúčovú hybnú silu pre ekonomický a sociálny rozvoj v Európe (Council of the 

European Union, 2015).  

 

Pracovná skupina NESEA v rámci Národnej tematickej siete pre sociálnu ekonomiku, 

ktorá fungovala v rámci programu Equal v Českej republike definovala sociálnu ekonomiku 

ako súhrn autonómnych súkromných aktivít, uskutočňovaných rôznymi typmi organizácií, 

ktorých cieľom je služba členom alebo miestnej komunite predovšetkým prostredníctvom 

podnikania. Sociálna ekonomika je orientovaná na riešenie otázok zamestnanosti, sociálnej 

súdržnosti a miestneho rozvoja. Vzniká a rozvíja sa na koncepte trojakého princípu – 

ekonomického, sociálneho a environmentálneho. Sociálna ekonomika umožňuje občanom 

aktívne sa zapojiť do rozvoja regiónu. Vytváranie zisku (prebytku) sociálneho podniku je 

žiadúce, nie je však primárne cieľom. Prípadný zisk je prednostne použitý k rozvoju aktivít 

organizácie a pre potreby miestnej komunity (Syrovátková, 2010).  

 

Na Slovensku vymedzuje sociálnu ekonomiku (social economics) Korimová (2007; 

Korimová a kol., 2008; Korimová, 2014) v teoretickej a praktickej rovine. 

 

1) v teoretickej rovine 

Sociálna ekonomika je medziodborová vedná disciplína, ktorá skúma správanie 

sociálnych subjektov, predvída sociálno-ekonomické podmienky alternatívnej realizácie 

verejného záujmu s cieľom spoločensky začleňovať znevýhodnené či dlhodobo exkludované 

skupiny.  

Na makroúrovni sa ňou rozumie sústava sociálno-ekonomických cieľov, nástrojov 

a organizačno-právnych opatrení, ktoré smerujú k objektívnemu zmierňovaniu sociálnych 

rozdielov medzi jednotlivcami, skupinami ľudí a medzi regiónmi v jednej národnej ekonomike, 

prípadne v rámci sociálno-ekonomického zoskupenia viacerých štátov (napr. v EÚ).  

Na mikroúrovni ide o základnú prioritu, ktorou je praktická realizácia sociálnej inklúzie 

rôzne znevýhodnených obyvateľov do väčšinového spôsobu života spoločnosti a vytváranie 

podmienok na pravidelný príjem, najmä tvorbou nových pracovných príležitostí.  
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2) v praktickej rovine 

Sociálna ekonomika v rovine implementácie je prezentovaná sociálnym podnikaním. 

Tvoria ju sociálne podniky a organizácie nezávislé od verejnej správy, ktoré pri produkcii 

tovarov a služieb priorizujú sociálne ciele – prácu pred kapitálom, verejný záujem pred ziskom, 

demokratickú participáciu svojich členov a zamestnancov na rozhodovaní bez ohľadu na 

majetkový podiel v podniku, reinvestovanie prípadného zisku na sociálne a rozvojové účely, 

rozvíjajú ľudský a sociálny kapitál – spoločenský blahobyt.  

 

Sociálnu ekonomiku môžeme vnímať aj ako vznikajúcu medziodborovú vednú disciplínu, 

nové odvetvie ekonomiky, ktoré sa snaží reagovať na problémy spojené s globalizáciou 

a integráciou, chudobou a sociálnou exklúziou, technologizáciou a zmenou požiadaviek na 

kvalitu pracovnej sily, solidaritou a subsidiaritou. Na úrovni regiónov ide o podporovanie 

takých účelných sociálnych partnerstiev, ktoré vďaka sociálnej ekonomike rozvíjajú sociálny 

kapitál tak, aby sa dosiahol synergický efekt vo forme trvalo udržateľného sociálno-

ekonomického rastu (Korimová a kol., 2008; Korimová, 2014).  

 

Organizácie sociálnej ekonomiky sa líšia od súkromného ziskového sektoru tým, že ich 

primárnym cieľom je slúžiť potrebám svojich členov alebo širšiemu verejnému záujmu 

namiesto maximalizovania a rozdeľovania zisku medzi členov alebo podielníkov. 

Sociálna ekonomika sa týka širokej rozmanitosti podnikov a organizácií - družstvá, 

vzájomné spoločnosti, združenia, nadácie, sociálne podniky, inštitúcie sociálnej ochrany atď., 

ktoré zdieľajú spoločné hodnoty a vlastnosti, ako je prvenstvo jednotlivca a sociálnych cieľov 

nad kapitálom, demokratická správa vecí verejných a reinvestícia väčšiny ziskov/prebytkov na 

realizáciu cieľov trvalo udržateľných cieľov, služieb, o ktoré majú záujem členovia, alebo je o 

nich všeobecný záujem. 

Sociálnu ekonomiku tvoria podniky a organizácie všetkých veľkostí, od malých 

a stredných podnikov po veľké spoločnosti a skupiny, ktoré pôsobia vo všetkých 

hospodárskych odvetviach ako sú: priemysel, vzdelávanie, zdravotnícke a sociálne služby 

všeobecného záujmu, agropotravinárstvo, etické a družstevné bankovníctvo, poistenie, 

obnoviteľná energia, opätovné použitie a recyklácia, maloobchod a spotreba; bývanie, cestovný 

ruch, kultúra a voľný čas, stavebníctvo, profesionálne služby, digitálna ekonomika atď. Vďaka 

svojmu silnému sociálnemu nasadeniu ponúka sociálna ekonomika inovatívne riešenia 

hlavným ekonomickým, sociálnym a environmentálnym výzvam našej doby (Social Economy 

Europe, 2018). 

Pongrácz (2021) považuje sociálnu ekonomiku za súčasť ekonomiky a spoločenského 

života, zameranú na materiálne udržiavanie a zabezpečovanie kvality života jednotlivca, rodín 

a komunít, a to prostredníctvom prejavu sociálnej solidarity a spoločenskej zodpovednosti. 

Vnútorné vzťahy v sociálnych podnikoch smerujú k maximálnemu zapojeniu členov 

(pracovníkov) do rozhodovania a k samospráve, vonkajšie vzťahy s okolím posilňujú sociálny 

kapitál. Právna forma subjektov sociálnej ekonomiky nie je rozhodujúca, principiálnym je 

sledovanie všeobecne prospešných cieľov uvedených v stanovách. Subjekty sociálnej 

ekonomiky sú sociálne podniky a organizácie podporujúce ich činnosti v oblasti vzdelávania, 

poradenstva a financovania (Syrovátková, 2010). 

 

Podľa štúdie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru “O najnovšom vývoji 

sociálnej ekonomiky v Európskej únii“ existuje 2,8 miliónov podnikov a organizácií sociálnej 

ekonomiky v Európskej únii, ktoré zamestnávajú 13,6 miliónov ľudí a podieľajú sa 8% 

na tvorbe HDP EÚ (European Economic and Social Committee, 2017). Sociálna ekonomika 

je preto zásadnou súčasťou sociálno-ekonomického prostredia EÚ (Social Economy Europe, 

2018). 
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Európska komisia prijala 9. decembra 2021 nový Akčný plán pre sociálnu ekonomiku. 

V ňom Komisia predložila konkrétne opatrenia, ktoré pomôžu mobilizovať plný potenciál 

sociálnej ekonomiky, nakoľko pandémia Covid-19 vytvorila priestor pre prechod na 

spravodlivý, udržateľný a odolný ekonomický model, silnejší, než predošlý. Cieľom plánu je 

zvýšiť sociálne investície, podporiť aktérov sociálnej ekonomiky a sociálne podniky pri 

zakladaní, rozširovaní, inováciách a vytváraní pracovných miest. Tento plán obsahuje sériu 

iniciatív v troch oblastiach:  

- Vytváranie správnych rámcových a legislatívnych podmienok pre prosperitu sociálnej 

ekonomiky. 

- Otváranie príležitostí pre organizácie sociálnej ekonomiky v ich zakladaní 

a rozširovaní. 

- Posilnenie uznania sociálnej ekonomiky a jej potenciálu (European Commission, 

2021a).  

 

1.4.3 Sociálne podnikanie a sociálny podnik 

 

Sociálne podnikanie (social entrepreneurship) je špecifický druh podnikania, ktorý je 

prioritne založený na neziskovom princípe netrhových alebo polotrhových vzťahov 

pluralitných poskytovateľov, ktorí pôsobia v oblasti verejného záujmu (Korimová a kol., 

2008; Korimová, 2014). Je nástrojom sociálnej ekonomiky a preto subjekty sociálneho 

podnikania pôsobia vo všetkých sektoroch národného hospodárstva (primárny, sekundárny, 

terciárny, kvartérny, kvintárny sektor).  

Sociálne podnikanie je tiež definované ako model inovatívneho podnikania, ktoré je 

prioritne zamerané na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, spôsobom vytvárania 

zdieľaných hodnôt, a tento jeho cieľ uprednostňuje pred maximalizáciou zisku (Pongrácz, 

2021). 

Syrovátková (2010) popisuje sociálne podnikanie podľa Social Enterprise – A Strategy 

for Success, DTI, 2002) ako podnikanie s primárne sociálnymi cieľmi, ktorého hospodársky 

zisk je v prvom rade znovuinvestovaný do podnikania za rovnakým účelom, alebo do 

rozvoja miestnej komunity, skôr než by sa jednalo o podnikanie vedené potrebou 

maximalizovať zisk pre zainteresované osoby alebo vlastníkov. 

Ako uvádza Dohnalová a kol., sociálne podnikanie vytvára spoločenské hodnoty na 

základe spolupráce s ľuďmi a s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré sa podieľajú na 

sociálnych inováciách, čo zväčša súvisí s ekonomickou činnosťou. V prostredí trhu je 

spojované so spoločenskou zodpovednosťou firiem, spoločenskou inováciou a trojitým 

prínosom - People, Planet, Profit (Dohnalová 2015). 
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Obr. 8  „3P“ - Prínosy sociálnej ekonomiky (People, Planet, Profit) 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Dohnalová, 2015 

 

V Českej republike v rámci pracovnej skupiny TESSEA (ide o nástupcu expertnej skupiny 

NESEA v rámci projektu Tematická sieť pre rozvoj sociálnej ekonomiky), ktorá je názorovou 

platformou združujúcou podnikateľov, neziskové organizácie, vysoké školy a iné inštitúcie, 

zameriavajúce sa na presadzovanie sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania do 

povedomia spoločnosti, bola vypracovaná táto definícia sociálneho podnikania: „Sociálne 

podnikanie sú podnikateľské aktivity prospievajúce spoločnosti a životnému prostrediu. 

Zohráva dôležitú rolu v miestnom rozvoji a často vytvára pracovné príležitosti pre osoby so 

zdravotným, sociálnym alebo kultúrnym znevýhodnením. Zisk je z väčšej časti použitý pre ďalší 

rozvoj sociálneho podniku“ (Syrovátková, 2012).  

Sociálne podnikanie je uplatniteľné pri výrobe tovarov a v službotvornom procese: verejné 

služby (vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálna práca a i.), služby zamestnanosti. Nie je 

obmedzené svojim predmetom činnosti, nie je obmedzené subjektmi, ktoré pôsobia v sociálnej 

ekonomike a sociálnom podnikaní a nemusí byť vždy podnikaním bez zisku (Korimová, 2007; 

Korimová a kol. 2008; Korimová, 2014).5 Aktuálne je možné tvrdiť, že neexistujú oblasti 

národného hospodárstva, v ktorých by nebolo možné vytvoriť podmienky pre sociálne 

podnikanie a sociálny podnik. 

 

Európska stála konferencia družstiev, vzájomných spoločností, združení a nadácií (CEP-

CMAF), ktorá bola založená ako reprezentatívny subjekt pre sociálnu ekonomiku v Európskej 

únii v roku 2000 a v roku 2008 sa premenovala na Social Economy Europe, vydala v roku 

2002 Chartu sociálnej ekonomiky, ktorá priznala sociálnym podnikom ako subjektom 

sociálnej ekonomiky špecifiká, ktoré plynú z národných tradícií členských štátov 

a rôznorodosti právnych foriem, ale súčasne vymedzila spoločné charakteristiky týchto 

subjektov:  

- nadradenosť jednotlivca a sociálneho cieľa nad kapitálom,  

- dobrovoľné a otvorené členstvo, 
                                                           
5 Európska komisia (2010) vytypovala perspektívne oblasti sociálneho podnikania: služby v domácnosti, 

starostlivosť o deti, nové informačné a komunikačné technológie, práca so znevýhodnenými osobami, renovácia 

budov a verejných priestranstiev, práca v oblasti udržiavania bezpečnosti, miesta verejná doprava, lokálny obchod, 

cestovný ruch, audiovizuálny sektor, kultúrne dedičstvo a miestny rozvoj kultúry, odpadové hospodárstvo, 

vodohospodárstvo, ochrana a údržba prírody, regulácia a monitoring znečistenia ovzdušia, poľnohospodárstvo 

(rastlinná a živočíšna výroba a sebestačnosť poľnohospodárskych produktov) – Korimová, prednáška 2014). 
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- demokratické riadenie členov – maximálne zapojenie členov/pracovníkov do 

rozhodovania,  

- spojenie záujmov členov/užívateľov a verejnej prospešnosti, 

- prijatie princípov solidarity a zodpovednosti, 

- nezávislosť vo vzťahu k verejnej správe a autonómia riadenia, 

- podstatná časť zisku z aktivít je určená na rozvoj podniku, v prospech rozvoja služieb 

členom a v prospech verejného záujmu (Syrovátková, 2010; Dohnalová a kol. 2015; Social 

Economy Europe, 2018). 

 

Definíciu sociálneho podniku vymedzuje Korimová takto: Sociálny podnik je 

podnikateľský subjekt, ktorý pôsobí v konkurenčnom prostredí trhu tovarov a služieb, prioritne 

zamestnáva dlhodobo nezamestnaných a nezamestnateľných občanov a občanov so zdravotným 

postihnutím, alebo inak marginalizované skupiny. Jeho hlavným cieľom je kultúra dávania, ako 

pridaná sociálna hodnota, a spoločenské začleňovanie svojich zamestnancov. Prípadné zisky 

podielovo reinvestuje do rozvoja svojich sociálno-ekonomických cieľov (Korimová, G. – 

Dohnalová, M., 2016). 

Sociálny podnik realizuje podnikateľskú činnosť za účelom napĺňania sociálnych cieľov, 

pre dosiahnutie ktorých bol založený, teda k inému vytýčenému účelu než je zisk. Ak zisk 

dosiahne, použije sa pre samotný podnik, alebo na všeobecný, resp. verejný záujem daného 

miesta. Jeho účelom je vytvárať pracovné podmienky pre znevýhodnených obyvateľov na trhu 

práce a tak im poskytovať pracovnú a sociálnu podporu (Syrovátková, 2012).  

Podľa pracovnej skupiny NESEA „sociálne podnikanie rieši prostredníctvom samostatnej 

podnikateľskej aktivity a účasti na trhu otázky zamestnanosti, sociálnej súdržnosti a miestneho 

rozvoja. Svojou činnosťou podporuje solidárne správanie, sociálne začleňovanie a rast 

sociálneho kapitálu najmä na miestnej úrovni s maximálnym rešpektovaním trvalo 

udržateľného rozvoja“ (Syrovátková, 2010).  

 

Európsky parlament v čase pandémie Covid-19 zdôrazňuje, že podniky sociálnej 

ekonomiky preukázali, že sa lepšie vyrovnávajú s hospodárskymi otrasmi a že sú schopné 

ponúknuť inovatívne riešenie, ktoré podporuje sociálnu súdržnosť a začlenenie a vytváranie 

pracovných miest (Európsky parlament, 2021).  

Sociálna ekonomika podľa nového Akčného plánu sociálnej ekonomiky, ktorý bol 

vydaný Európskou komisiou v decembri 2021, zohráva kľúčovú úlohu v prechode ku 

krajšiemu, udržateľnejšiemu, inkluzívnejšiemu životnému priestoru a životnému štýlu 

propagovanému ako New European Bauhaus, ktorý prináša nové transdisciplinárne prístupy 

a riešenia, zladené s potrebami a túžbami miestnych komunít (European Commission, 2021b). 

 

Kontrolné otázky:  

1. Ako sa vyvíjala sociálna ekonomika vo svete? Stručne vymenujte jej prejavy 

v spoločenskom živote. 

2. Uveďte príklady rozvoja sociálno-ekonomického myslenia podľa náboženstva. 

3. Ako sa vyvíjala sociálna ekonomika na Slovensku? 

4. Čím sú odlišné prístupy v modeloch k sociálnej ekonomike: americký a európsky? 

5. Uveďte dimenzie sociálnej ekonomiky. 

6. Kedy a kto definoval prvýkrát pojem sociálna ekonomika? 

7. V čom sú najväčšie prínosy sociálnej ekonomiky? 

8. Ako je definovaný sociálny podnik a sociálne podnikanie podľa Korimovej? 

9. Vymenujte špecifiká sociálnych podnikov podľa Charty sociálnej ekonomiky. 
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Téma: Sociálna ekonomika v kontexte zlyhania trhu  

Obsah: Zlyhania trhu – príčiny (teórie) a spôsoby ich riešenia. Sociálna vylúčenie a sociálna exklúzia. 

Hlavné skupiny ohrozené sociálnou exklúziou. Hlavné problémy modernej spoločnosti: 

nezamestnanosť a chudoba. Sociálna inklúzia. Prístupy k riešeniu problémov v spoločnosti. Sociálna 

ekonomika ako nástroj riešenia problémov exklúzie. 

 

2 SOCIÁLNA EKONOMIKA V KONTEXTE ZLYHANIA TRHU 

 

Druhá kapitola zdôrazňuje miesto sociálnej ekonomiky v trhovej ekonomike, ktorá nie je 

dokonalá a vplyvom tejto nedokonalosti na strane ponuky či dopytu (negatívne externality trhu) 

dochádza na trhu  k situáciám, ktoré si vyžadujú štátne zásahy s ohľadom najmä na tých, ktorí 

si sami s týmito negatívnymi dopadmi pomôcť nemôžu. Sociálna ekonomika môže byť jedným 

z riešení zlyhaní trhu a svojou povahou môže čeliť hlavne mimoekonomickým dopadom na 

jednotlivé subjekty na trhu.  

 

2.1 Trhový mechanizmus a jeho zlyhania 

 
Trhový mechanizmus tvorený súhrnom vzťahov a procesov medzi jednotlivými prvkami 

trhu napomáha koordinovať slobodné rozhodnutia jednotlivých ekonomických subjektov 

smerom k efektívnej alokácii výrobných faktorov (Čepelová, Lachytová, Pčolinská, 2019). Má 

tendenciu sa neustále obnovovať  a nastoľovať ekonomickú rovnováhu (Hontyová, Lisý, 1995; 

Bobáková, 2017). Trhový mechanizmus však funguje efektívne výlučne v podmienkach 

dokonalej konkurencie.  

V podmienkach dokonalej konkurencie je výsledkom vzťahov ponuky a dopytu cena, za 

ktorú výrobca tovar predá a spotrebiteľ nakupuje. Cena je nástrojom efektívnej alokácie. Je 

základnou nositeľkou informácií a nástrojom stimulácie (Bobáková, 2017).  

V reálnom ekonomickom živote existuje nespočetné množstvo faktorov narúšajúcich 

fungovanie trhu. Výsledkom je nedokonale fungujúci konkurenčný cenový systém, ktorý so 

sebou prináša neefektívnosť vo využívaní dostupných výrobných zdrojov (Čepelová, 

Lachytová, Pčolinská, 2019). Trhy v ideálnych podmienkach vykazujú Paretovu efektívnosť, 

avšak niekedy produkujú viac statkov, než je potreba, a tých, ktoré sú potrebné, je nedostatok. 

Čo viac, trhy môžu viesť k situáciám, kedy majú niektorí ľudia nedostatočný príjem k prežitiu 

(Stiglitz, 2000). 

Dochádza k trhovým zlyhaniam, t.j. situáciám, kedy výrobcovia či spotrebitelia 

neefektívne vynaložia svoje disponibilné zdroje, dochádza k neefektívnej alokácii súkromných 

zdrojov, k stratám, napr. v dôsledku zlej či nedostatočnej informovanosti – čo vyrábať, aby sa 

výrobky predali a nezostali na sklade, v prípade predaja i klamlivej reklamy – napr. spotrebiteľ 

kúpi nekvalitný, nefunkčný, dokonca zdravie ohrozujúci produkt, alebo ide o obdobie krízy, 

vojny. Tým dochádza k deformácii ceny (Zavarská, 2008; Čepelová, Lachytová, Pčolinská, 

2019). V čase prudkého rozvoja informačných a komunikačných technológií (IKT) dochádza 

popri cenovej deformácii aj k informačnej asymetrii. 

 

Dôvody zlyhania trhu vyplývajú z: 

• potreby zabezpečiť produkciu verejných statkov, o ktoré nemá záujem súkromný sektor 

z dôvodu nízkeho, resp. žiadneho zisku 

• existencie negatívnych externalít ako vedľajších produktov (výroby), 

• existencie a riešení problémov nedokonalej konkurencie (monopol, oligopol, 

monopolistická konkurencia) 

• nerovnomerného rozdelenia dôchodkov, 
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• problémov nezamestnanosti, inflácie a ekonomického rastu, 

• nefunkčnosti konkurencie v dôsledku klesania nákladov so zvyšujúcim sa objemom 

výroby, 

• nedostatku informácií, prípadne existencie nepravdivých informácií, 

• prekážok voľného vstupu, ako aj výstupu z odvetvia, 

• potreby vhodnej legislatívy (Čepelová, Lachytová, Pčolinská, 2019). 

 

Zlyhaniami trhu sa dlhodobo zaoberá ekonomická teória a hľadá riešenia ich možnej 

nápravy.  

Podľa Stiglitza (2000) existuje šesť základných trhových zlyhaní: nedokonalá 

konkurencia, verejné statky, externality, nekompletné trhy, nedokonalé informácie, 

nezamestnanosť a iné makroekonomické narušenia. 

Teória tieto dôvody zlyhania trhu člení na ekonomické a mimoekonomické dôvody. 

Ekonomické dôvody zlyhania trhu sa ďalej členia na mikroekonomické a makroekonomické.  

 

1) Makroekonomické dôvody zlyhania trhu 

 

Medzi hlavné faktory zlyhávania trhu z makroúrovňového hľadiska patria: 

 

Nezamestnanosť predstavuje rozdiel medzi ponukou práce a dopytom po nej. Napr. 

existencia monopolu práce, nedostatok informácií o voľných pracovných miestach, nízka 

mobilita pracovníkov a iné - to všetko vyvoláva zlyhanie trhového mechanizmu. Každý 

nezamestnaný je pre spoločnosť strata, ktorá sa prejavuje v nevyrobenej produkcii, ktorú mohol 

nezamestnaný vyrobiť. Spoločnosť vynakladá na neho prostriedky napr. v podobe príspevku na 

nezamestnaných alebo mu prispieva na rekvalifikáciu, čo znamená pre štát ďalšie náklady.  

Inflácia predstavuje rast celkovej cenovej hladiny, vedie k znehodnoteniu úspor, poklesu 

miezd. Jednou zo základných úloh štátu je zastaviť alebo zmierniť infláciu na nižšiu úroveň, 

ako je rast hrubého domáceho produktu. Inflácia a nezamestnanosť v štáte spôsobuje 

polarizáciu obyvateľstva, ktorá sa následne prejaví vo zvyšovaní rozdielov životnej úrovne 

obyvateľstva a spôsobuje mimoekonomické dôvody zlyhania trhu.  

Ekonomický rast je predpokladom prekonania ekonomických problémov spôsobených 

poruchami trhového mechanizmu. 

Sústava zákonov - štát prostredníctvom nej zasahuje do narušenej trhovej rovnováhy, 

chráni súkromné vlastníctvo a usmerňuje správanie jednotlivcov, firiem a fungovanie vlády. 

 

2) Mikroekonomické dôvody zlyhania trhu 

 

Medzi hlavné faktory zlyhávania trhu z mikroúrovňového hľadiska patria: 

 

Verejné statky sú charakteristické tým, že náklady nezávisia od toho, koľko spotrebiteľov 

ich využíva. Ďalej je pre nich charakteristické, že z ich spotreby nemožno nikoho vylúčiť, na 

druhej strane, náklady na ich poskytovanie sa tým, že ich spotreba sa zvýši o jednu jednotku, 

nezmenia (verejné osvetlenie bude svietiť, aj keď po ulici prejde 1 človek, alebo 20 ľudí).  

Externality sú prejavom nedokonalého fungovania trhu. Výroba alebo spotreba daného 

statku môže prinášať prospech alebo ujmu tretiemu subjektu, ktorý sa týchto aktivít 

nezúčastňuje (ale aj tým, čo sa ho zúčastňujú, napr. zamestnanie a nízka minimálna mzda, zlá 

legislatíva atď.). Rozoznávame pozitívne a negatívne externality. Pozitívne externality 

prinášajú výhody, negatívne nevýhody. Za efekty externalít nedochádza k finančnému 

vyrovnaniu, preto je to zlyhanie trhu.   
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Ďalším dôvodom nedokonalosti trhového mechanizmu je nedostatok informácií. Ide 

o situáciu, keď je jedna strana trhu (kupujúci alebo predávajúci) znevýhodnená tým, že 

o niečom nevie. Získanie týchto informácií stojí druhú stranu vynaloženie ďalších nákladov 

a neadekvátnu (nespravodlivú) výhodu pre informovaných.  

Najzávažnejší dôvod štátnych zásahov do ekonomiky predstavuje zlyhanie konkurencie, 

teda existencia nedokonalej konkurencie, to znamená existenciu obmedzeného počtu 

výrobcov, ktorí určitým spôsobom majú možnosť ovplyvňovať ceny predávaného tovaru 

(Čepelová, Lachytová, Pčolinská, 2019; Hontyová, Lisý, 1995).  

 

3) Mimoekonomické dôvody zlyhania trhu 

 

Mimoekonomické dôvody zlyhania trhu vedú k nespravodlivému rozdeľovaniu 

dôchodkov. Dotýkajú sa otázky solidarity, spravodlivého rozdeľovania príjmov a potreby 

zasahovať skrze prerozdeľovacie procesy do zmierňovania majetkových a sociálnych rozdielov 

(Čepelová, 2013). Ide o rešpektovanie pravidiel, hodnôt a noriem. Príčiny politické, sociálne, 

súvisia so spravodlivým rozdeľovaním príjmov a majetku. Pre trhový mechanizmus je typické, 

že dôchodky sú diferencované a diferencuje sa aj bohatstvo. Táto diferenciácia môže spôsobiť 

sociálnu nestabilitu. Tu vzniká priestor na redistribučné aktivity štátu s cieľom zameraným 

na sociálnu stabilitu (Čepelová, Lachytová, Pčolinská, 2019). 

Nerovnomernosť rozdelenia dôchodkov a bohatstva v spoločnosti možno merať 

viacerými spôsobmi (Giniho koeficient, Atkinsonov index, Theilov index, Robinov Hoodov 

index). Najčastejšie používané spôsoby zobrazenia a merania sú Lorenzova krivka a Giniho 

koeficient (Bobáková - Výrostová, 2013). Ďalej sem patria: miera rizika chudoby (MRCH), 

hranica chudoby (HCH), index kvality života, index spravodlivosti. 

 

Lorenzova krivka 

 

Pre grafické znázornenie rozdelenia dôchodkov slúži Lorenzova krivka. Pri rozdelení 

dôchodkov môžu nastať dva extrémy: absolútna rovnosť (na grafe ju reprezentuje diagonála, 

teda priamka na 45°, kedy všetky domácnosti majú rovnaké dôchodky) a absolútna nerovnosť 

(na grafe ju reprezentuje kolmá čiara, kedy všetky dôchodky má len jedna domácnosť).  

Skutočná Lorenzova krivka sa nachádza medzi týmito dvoma extrémami.  

Čím je skutočná Lorenzova krivka (zaoblená) bližšie k ideálnej Lorenzovej krivke, tým je 

rozdelenie dôchodkov v ekonomike rovnomernejšie a naopak. Čím je tvar tejto krivky 

vypuklejší, tým je v spoločnosti väčšia dôchodková nerovnosť.  

Lorenzova krivka je jednoduchým nástrojom na sledovanie zmien v rozdeľovaní 

dôchodkov, ale aj na vzájomné porovnanie miery nerovností v dôchodkoch medzi jednotlivými 

ekonomikami. 
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Obr. 9 Lorenzova krivka 

Zdroj: Inštitút finančnej politiky, 2012  

 

Giniho koeficient 

 

Giniho koeficient je numerický ukazovateľ v tomto prípade príjmovej nerovnosti. 

Vypočítame ho prostredníctvom Lorenzovej krivky ako pomer obsahu plochy medzi krivkou 

absolútnej rovnosti (diagonálou) a skutočnou Lorenzovou krivkou a obsahu plochy medzi 

krivkou absolútnej rovnosti a absolútnej nerovnosti (plochy pod diagonálou) (Výrostová, 

2010).  

Giniho koeficient sa pohybuje v hodnotách od 0 do 1, resp. v percentách od 0 po 100%, 

kde 0 znamená absolútnu rovnosť a 1 znamená absolútnu nerovnosť. Čím väčšie číslo Giniho 

koeficientu, tým je v krajine vyššia dôchodková nerovnosť.  

 

Pre zaujímavosť uvádzame, že Giniho koeficient v Európskych krajinách dosahuje 

hodnoty od 0,236-0,408. Najnižšie dôchodkové rozdiely má Slovensko s hodnotou 0,236 

a najvyššia dôchodková nerovnosť v rámci krajín Európskej únie je v Bulharsku 0,408. (OECD, 

2021a).  

USA má hodnotu Giniho koeficientu 0,48, Japonsko má 0,329. Najvyššie hodnoty Giniho 

koeficientu majú prevažne najchudobnejšie krajiny, napr. krajiny južnej Afriky – Južná 

Afrika (0,63), Namíbia (0,591), Zambia (0,57) pre rok 2020.  

Južná Afrika je teda krajinou s najvyšším Giniho koeficientom na svete. V Južnej Afrike  

10% najbohatších ľudí vlastní 71% bohatstva, zatiaľ čo 60% najchudobnejších vlastní iba 7% 

majetku. Okrem toho viac ako polovica obyvateľov Južnej Afriky, asi 55,5%, žije v chudobe a 

zarába menej ako 83 dolárov mesačne. 

Mnoho európskych krajín má najnižšie Giniho koeficienty, ako napríklad Slovinsko, 

Česko, Slovensko, Bielorusko, Moldavsko a Ukrajina. Nerovnosť je v európskych národoch 

spravidla nižšia ako v neeurópskych krajinách (vplyvy kresťanskej a občianskej solidarity a aj 

centrálne riadených ekonomík). Severské krajiny (s vysokou mierou univerzality sociálneho 

štátu) a krajiny strednej a východnej Európy patria k najrovnomernejším krajinám, čo sa týka 

rozdelenia príjmov (World population review, 2021). 
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Obr. 10 Gini koeficienty podľa Svetovej banky 

Zdroj: Infographic, 2019  

 

Trhové zlyhania komplexne môžu byť dôvodmi pre zásahy štátu do ekonomiky, ktorými 

musí dôjsť k predchádzaniu, náprave alebo zmierneniu trhového zlyhania, teda k zvýšeniu 

efektívnosti, spravodlivosti alebo stability (Bobáková, 2017, s. 8). 

 

Úlohou štátu je efektívne využívať verejné financie, aby sa garantovala všeobecne 

akceptovateľná sociálna stratifikácia spoločnosti, aby sa do rizika chudoby nedostávala tá časť 

populácie, ktorá má potenciál a ambíciu vymaniť sa zo sociálnej závislosti od sociálnych dávok. 

(Korimová a kol., 2008). Týka sa to i sociálneho systému a to tak, aby svojimi sociálnymi 

transfermi a nízkou cenou práce nepodporoval pascu chudoby, ktorá v mnohých prípadoch 

vedie k sociálnej pasci.   

 

S tým súvisí najmä redistribučná funkcia verejných financií, ktorá sa významnou mierou 

podieľa na riešení mimoekonomických dôvodov zlyhania trhu v snahe odstránenia 

nerovnomernosti dôchodkov a bohatstva v spoločnosti.  

Je vhodné spomenúť aj stabilizačnú funkciu verejných financií, ktorá smeruje najmä 

k riešeniu makroekonomických zlyhaní trhu, týkajúcich sa najmä riešenia nezamestnanosti. 

Alokačná funkcia verejných financií sa zaoberá najmä efektívnosťou alokácie zdrojov a rieši 

mikroekonomické trhové zlyhania. Otázkou je hľadanie správneho pomeru medzi produkciou 

súkromných a verejných statkov a rozhodnutie, ktoré verejné statky poskytovať, v akom 

objeme, štruktúre a ako ich financovať (Bobáková – Výrostová, 2013).  

 

V tomto prípade sa zameriame práve na redistribučnú funkciu verejných financií a na 

prerozdeľovacie procesy, cieľom ktorých je znížiť nerovnomernosť rozdelenia dôchodkov 

a bohatstva v spoločnosti a zabezpečiť spravodlivejší stav v spoločnosti. 

 

Podľa Bobákovej a Výrostovej (2013) riešením trhových zlyhaní sú prerozdeľovacie 

procesy, ktoré majú nedobrovoľný charakter a znamenajú vlastne solidaritu medzi bohatými 

a chudobnými, resp. zdravými a chorými, zamestnanými a nezamestnanými.  

Riešia sa otázky, ktorým skupinám a v akom množstve majú byť odobrané zdroje a komu 

majú byť zdroje prostredníctvom rozpočtovej sústavy redistribuované. Ide tu najmä 

o uplatňovanie sociálnej politiky.  
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Zníženie nerovnomernosti rozdelenia dôchodkov a bohatstva možno cez: 

Verejné výdavky 
•  napr. rôzne transferové platby, tzv. bežné transfery, ide o dávky sociálneho poistenia 

(napr. starobný dôchodok, invalidný dôchodok, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, 

materské), 

• štátnu sociálnu podporu (napr. prídavky na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na 

pohreb),  

• sociálnu pomoc (napr. dávky v hmotnej núdzi, aktivačný príspevok, príspevok na 

bývanie, príspevky pre ZŤP),  

• dotácie na vzdelávanie a štúdium (dotácia na samotné vzdelávanie, stravu, sociálne 

štipendiá, prospechové štipendiá),  

• podporu zamestnanosti (napr. príspevok na dochádzku za prácou, príspevok na 

sťahovanie za prácou, príspevok na vzdelávanie uchádzača o zamestnanie a pod.).  

Okrem týchto transferov je možné poskytovať:  

• dotácie napr. na chránené dielne, sociálne podniky, podporu výstavby nájomných 

a sociálnych bytov, či rekvalifikačné programy.  

Zmiernenie negatívnych dopadov nerovnomerného rozdelenia dôchodkov a bohatstva 

umožňuje aj: 

• financovanie určitých verejných statkov a služieb (napr. alokačná funkcia verejných 

financií)  

• napr. financovanie sociálnych služieb (všetky druhy a formy vrátane opatrovateľských 

služieb, kurately, spoločné stravovanie a pod.),  

• financovanie zdravotníctva a pod.  

 

Verejné príjmy, napr. progresívna sadzba dane, vyššie dane, resp. poplatky na luxusné tovary, 

nižšie dane na základné potraviny, lieky, resp. redistribúciu umožňuje aj daňový bonus, 

nezdaniteľná časť základu dane na manžela/ku, negatívna dôchodková daň, zamestnanecká 

prémia apod. (Bobáková - Výrostová, 2013). 

 

Samotná nerovnomernosť príjmov, ktorá samozrejme súvisí aj s ďalším ekonomickým 

ukazovateľom a to nezamestnanosťou, vedie k rôznym formám znevýhodnenia, chudoby a 

v niektorých prípadoch môžeme hovoriť aj o spoločenskom vylúčení. V ďalšej časti budú 

priblížené pojmy sociálna exklúzia,  dôvody sociálneho vylúčenia, chudoba a 

nezamestnanosť.  

 

2.2 Sociálna exklúzia, jej príčiny a sociálna inklúzia 
 

Ondrejkovič (2004) definuje sociálne vylúčenie ako proces, ktorý vyčleňuje alebo izoluje 

vybraných jednotlivcov alebo skupiny. Sociálne vylúčenie odráža nerovnosť jednotlivcov alebo 

celých skupín obyvateľstva pri ich participácii na spoločenskom živote. Táto nerovnosť je 

výsledkom nedostatku príležitostí pre všetkých, ktorí majú záujem spolupodieľať sa na 

spoločenskom živote. Sociálne vylúčenie je dôsledkom nerovného prístupu jednotlivcov alebo 

skupín obyvateľstva k piatim základným zdrojom spoločnosti:  

• Zamestnaniu, 

• Bývaniu, 

• Sociálnej ochrane,  

• Zdravotnej starostlivosti, 

• Vzdelaniu. 

 



37 

 

Medzi hlavné spôsoby vymedzenia sociálneho vylúčenia patrí francúzske a anglosaské 

vymedzenie: 

 

Francúzske vymedzenie: nevníma sociálne vylúčenie vo vzťahu k príjmovej 

a ekonomickej deprivácii. Hovorí skôr o vzťahu k spoločenskej integrácii a participácii, 

o narušení sociálnych vzťahov medzi spoločnosťou a jednotlivcom, príčinách vylúčenia 

spočívajúcich v zlyhaní inštitucionálnej snahy o začlenenie jednotlivca: 

 

Anglosaské vymedzenie: sociálne vylúčenie sa chápe ako synonymum chudoby, pretože 

sa spája s nedostatkom finančných zdrojov (Korimová a kol., 2008, Džambazovič, 2004).  

 

Sociálna exklúzia je proces, prostredníctvom ktorého sú určití jednotlivci či skupiny 

vytláčaní na okraj spoločnosti a sú obmedzovaní plne na nej participovať v dôsledku svojej 

chudoby, nedostatku základných kompetencií, spôsobilostí a príležitostí alebo v dôsledku 

diskriminácie. Rozdiel medzi sociálnou exklúziou a chudobou je, že exklúzia sa týka hlavne 

vzťahových záležitostí, ako je nízka sociálna participácia, nedostatok sociálnej ochrany, 

sociálnych interakcií alebo moci (aj bohatý môže byť exkludovaný), kým koncept chudoby je 

viac spojený s problémami distribúcie zdrojov v spoločnosti.  Sociálne vylúčenie môžeme 

vnímať na makroúrovni, kde na posúdenie sa využívajú objektívne (spoločenské) indikátory. 

Na posúdenie sociálneho vylúčenia na mikroúrovni sa využívajú subjektívne indikátory 

(Korimová a kol., 2008). 

 

Existujú tiež dimenzie sociálneho vylúčenia podľa J. Percy-Smithovej: 

• Ekonomická dimenzia – týka sa dlhodobej nezamestnanosti, nestálosti práce, 

príjmovej chudoby, 

• Sociálna dimenzia – odráža sa v bezdomovstve, kriminalite, rozvodoch, delikvencii, 

• Politická dimenzia - nedostatok politických práv, nízky podiel na voľbách, nízka 

participácia, sociálne výtržnosti, 

• Komunitná dimenzia – spôsobuje environmentálnu degradáciu, nevyhovujúci sociálny 

servis, nedostupnosť sociálnych služieb, 

• Individuálna dimenzia – má vplyv na mentálne a fyzické zdravie, nízke vzdelanie, 

nedostatočnú kvalifikáciu, chýbajúcu sebadôveru, 

• Skupinová dimenzia - koncentrácia uvedených charakteristík v konkrétnych 

sociálnych kategóriách – vek, etnická príslušnosť, fyzický a mentálny stav, 

• Priestorová dimenzia – nemožnosť prístupu ku konkrétnym službám, sociálnym 

vzťahom (Korimová a kol., 2008, Džambazovič, 2004). 

 

Čo sa týka začlenenia vylúčených osôb na trhu práce, je potrebné vziať do úvahy viaceré 

rôznorodé faktory, ktoré na vylúčenie vplývajú: vzdelávanie, kvalifikáciu, odborné 

predpoklady alebo špecifické prekážky, ktoré môžu sťažovať uplatnenie na trhu práce, profesné 

skúsenosti, pracovné návyky, situáciu na trhu práce, dopyt po pracovnej sile, predstavy 

uchádzačov o danom pracovnom mieste, plate, alebo pracovných podmienkach, ochotu 

dochádzať za prácou (Dohnalová, Bareš, 2020).  

 

Zohľadňujúc uvedené faktory možno hlavné skupiny obyvateľstva ohrozené sociálnou 

exklúziou rozdeliť na nasledovné skupiny. Toto rozdelenie vymedzil Národný akčný plán 

sociálnej inklúzie v Slovenskej republike na roky 2004-2006. Mnoho z týchto skupín aj počas 

týchto rokov zostávajú stále problémovými skupinami, ba objavujú sa aj ďalšie skupiny 

znevýhodnených občanov. 
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• Dlhodobo nezamestnaní – v prípade nezamestnanosti majú väčší problém muži ako 

ženy. Nachádzajú sa na hranici chudoby. V posledných rokoch sa miera 

nezamestnanosti znižovala. Zlomom je i súčasná pandemická kríza, ktorá obnovila 

procesy problémového zamestnania sa. Problém taktiež zostáva s dlhodobou až 

generačnou nezamestnanosťou. 

• Mladí ľudia – táto skupina je ohrozená sociálnym vylúčením predovšetkým z dôvodu 

nevybudovaných pracovných návykov a nedostatočných praktických pracovných 

skúseností, resp. nemá dostatočné vzdelanie na výkon tej-ktorej pozície. 

• Rodiny s deťmi – ide najmä o mnohodetné alebo neúplné rodiny (rozvody, úmrtie 

jedného z rodičov, rodiny slobodných matiek, odchod za prácou), ktoré majú zvýšené 

výdavky na živobytie a preto sa stávajú ohrozenými skupinami v spoločnosti.  

• Rómske komunity  - zaostávanie spôsobené nízkym vzdelaním, jazykovou a kultúrnou 

odlišnosťou, až bariérou. Je to skupina v značnej miere odkázaná na sociálne dávky. Ich 

sústredenie je v regiónoch, pre ktoré je vo všeobecnosti typická nízka ekonomická 

výkonnosť a tým aj príležitosť tvorby nových pracovných miest.  

• Ľudia so zdravotným postihnutím – sťažený prístup na trh práce, čo je často spojené 

i s diskrimináciou postihnutých osôb. Okrem toho majú takí ľudia zvýšené náklady 

v súvislosti s ich postihnutím a prirodzenou integráciou do spoločnosti. 

• Migranti – skupina migrantov má významné obmedzenie, či už na trhu práce, alebo 

v ich bežnom živote. Migranti majú značné jazykové bariéry a zhoršenú ekonomickú 

situáciu. Časť ekonomicky aktívnej populácie má často predsudky voči imigrantom, 

preto sú v pozícii sociálne vylúčených až chudobných osôb. 

• Bezdomovci – nezdržiavajú sa v mieste trvalého bydliska z dôvodu predaja bytu, 

vylúčenia. Väčšinou stratili rodiny a zamestnanie. Chýba im akceptácia spoločenských 

noriem, zákonných predpisov, pravidiel. Nepoznajú svoje práva, nemajú dostatok 

vzdelania – nie je to však pravidlo. Novodobým javom sú vzdelaní bezdomovci. 

Dôvody pre bezdomovstvo – alkoholizmus, drogová závislosť, nezamestnanosť, nízke 

príjmy, rozpad rodiny apod. Osobitným rozmerom je dobrovoľné bezdomovstvo.  

• Ostatné zraniteľné skupiny obyvateľstva – nedokážu sa postarať sami o seba a niesť 

zodpovednosť za svoj vlastný život, a tak sú odkázané na pomoc štátu prostredníctvom 

rôznych sociálnych dávok alebo pomoci spoločnosti prostredníctvom rôznych 

humanitárnych organizácií – mladí ľudia z detských domovov, neúplných a sociálne 

slabých rodín, alkoholici, drogovo závislí, prepustení väzni (NASPI, 2004; Jakab, 

2007; Korimová a kol., 2008)  

 

Okrem týchto skupín sú sociálnou exklúziou ohrozené aj ďalšie skupiny: 

• Ľudia so záznamom v registri trestov - jednotlivci prekonávajú sťažené podmienky 

zamestnať sa z dôvodu osobnostnej nedôvery zamestnávateľov, povahy trestného činu, 

či ťažkosti uveriť v možnosť zmeny človeka. Povaha konkrétnych typov prác si 

vyžaduje doslova čistý register trestov, čo túto skupinu ľudí automaticky vylučuje 

z týchto pracovných príležitostí (Dohnalová, Bareš, 2020).  

• Ďalšou skupinou, ktorá sa vplyvom rozšírenia možností úverovania spotrebiteľa 

vytvorila, sú ľudia zaťažení úvermi v neschopnosti ich splácania – aj táto skupina 

môže vykazovať istý stupeň vylúčenia. Ich príjmy sú nízke a z veľkej miery nestačia na 

zabezpečenie základných potrieb, o to viac ak sú aj nezamestnaní. Dochádza opätovne 

k ich osobnej alebo rodinnej exklúzii, teda vyhýbaniu sa socializácii, dochádza 

k osobným problémom, ktoré sa dotýkajú mnohokrát rozpadu rodín, ale aj zhoršenia 

zdravia.  
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Všetky tieto skupiny zažívajú istý stupeň znevýhodnenia, sociálneho a ekonomického 

vylúčenia a to vedie z dlhodobého hľadiska k mnohým ďalším dopadom na ich život. Mnoho 

z nich sa ocitá v  hmotnej, alebo sociálnej núdzi, v mnohých prípadoch možno hovoriť o 

chudobe.  

 

Chudoba má veľa podôb a jednou z nich je aj krajná núdza, či ohrozenie (Bruni, 2013). Je 

veľmi ťažké nájsť jednotné kritériá, ktorými by sa chudoba dala merať, i keď sa ponúka viacero 

vzájomne kompatibilných nástrojov merania. Často ide o subjektívne hodnotenie a spája sa 

s pojmami ako hmotná alebo sociálna núdza.  

 

Hmotná núdza   
Z objektívnych dôvodov sa v nej ocitne jednotlivec, ak si nemôže vlastným pričinením 

zabezpečiť alebo zvýšiť príjem najmä vzhľadom na svoj vek alebo nepriaznivý zdravotný stav.  

Zo subjektívnych dôvodov sa nachádza v hmotnej núdzi napr. vtedy, ak je neaktívny, 

nehľadá si zamestnanie, je vyradený z evidencie nezamestnaných, pretože nespolupracuje pri 

hľadaní zamestnania.  

 

Sociálna núdza 

Sociálna núdza je stav, keď si jednotlivec nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o vlastnú 

osobu, o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov 

alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na vek, nepriaznivý sociálny stav, 

sociálnu neprispôsobivosť alebo stratu zamestnania. 

 

Núdza, sociálna, alebo hmotná vedie k sociálnej nerovnosti, teda ide o dôsledok rozdielov 

v podávaní výkonov v spoločnosti, na základe ktorých jednotlivec (sociálna skupina) dosahuje 

určitý sociálny status.  

K základným sociálnym nerovnostiam patria: nerovnosť v bohatstve a príjme, nerovnosť 

v spotrebe, statusová nerovnosť, nerovnosť vo vzdelaní. Najlepšie merateľná je nerovnosť 

bohatstva a príjmov (Korimová a kol., 2008). 

  

Núdza predstavuje určitú absenciu, depriváciu potrieb človeka a vedie k jeho ochudobneniu.  

 

Chudoba 

Stanek (2002) rozlišuje absolútnu chudobu a relatívnu chudobu.  

Absolútna chudoba je chudoba spojená s určitým fyziologickým prahom, pod ktorým nie 

sú naplnené základné potreby, nevyhnutné na udržanie základnej existencie (potrava, ošatenie, 

bývanie). 

Relatívna chudoba je spojená s priemernou životnou úrovňou obyvateľstva danej 

krajiny, ku ktorej chudobní nemajú prístup (istý stupeň vzdelania, kvalifikácie, zdravotné 

návyky, rodinné zázemie, využívanie voľného času a pod.) 

 

Korimová a kol. (2008) rozdeľuje chudobu na situačnú a generačnú chudobu.  

Situačná chudoba je stav, keď sa jednotlivec stáva dočasne chudobný z dôvodu vzniku 

určitej sociálnej situácie (strata zamestnania, úmrtie živiteľa rodiny, pracovný úraz, materstvo, 

strata rodinného zázemia, závislosť od alkoholu, drog). Jednotlivec môže prostredníctvom 

sociálneho systému, dávok, prekonať vzniknutú nepriaznivú situáciu, aby bol opätovne 

spôsobilý sa spoločensky začleniť. Apeluje sa na predtým získané pracovné a sociálne návyky, 

ktoré je potrebné obnoviť. 

Generačná chudoba je taký druh chudoby, ktorý už ohrozuje celé generácie jednotlivcov 

či skupín spoločnosti. Jej typickým javom je skutočnosť, že mnohí sa rodia či sú včlenení do 
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prostredia formovaného a deformovaného viacgeneračnou chudobou, prijímajú životný štýl 

a kvalitu života svojho okolia (rodiny) a strácajú motiváciu vymaniť sa z „bludného kruhu“. 

 

Dôsledky chudoby môžu mať aj ekonomické rozmery. Čepelová a kol. (2019) v kontexte 

zlyhania trhu konkretizuje dôsledky chudoby nasledovne: 

- chudobný človek je zlý spotrebiteľ, je často krát brzdou ekonomického rastu, 

- nemá prostriedky k uchovávaniu a kultivovaniu vlastného potenciálu, 

- je tu badateľný vplyv chudobných na kvalitu života ostatných obyvateľov, 

- chudobný človek je náchylný k politickej manipulácii, 

- je zdrojom sociálnych nepokojov s negatívnymi ekonomickými dôsledkami a pod. 

 

Podľa Bruniho (2013) sa chudoba vo všeobecnosti neodstráni financiami, ale tým, že 

tomu, čo bol vylúčený zo spoločnosti z mnohých dôvodov, dáme znova šancu urobiť niečo pre 

seba i pre druhých. Mnohé národné dokumenty SR, napr. Národný akčný plán sociálnej inklúzie 

2004-2006, ale aj novšie, napr. Národná stratégia zamestnanosti SR do roku 2020, vymedzujú 

kľúčové výzvy v boji proti chudobe, ku ktorým patria:  

- zvýšenie úrovne zamestnanosti a zamestnateľnosti všetkých ohrozených skupín 

obyvateľstva, 

- zníženie rizika chudoby rodín s nezaopatrenými deťmi,  

- prekonanie nevýhod súvisiacich so vzdelaním,  

- podporenie integrácie rómskych komunít. 

 

Nezamestnanosť 

Nezamestnanosť ako makroekonomická veličina je jedným zo základných parametrov 

hodnotenia životnej úrovne jednotlivých krajín. Nezamestnanosť v makropohľade je 

negatívnym javom, ktorý sa dotýka samotnej ekonomiky a jej výkonnosti či produktivity 

krajiny, pri mikropohľade ovplyvňuje sociálny život jednotlivca a jeho okolia. 

Nezamestnanosť je problémom, ktorý zasahuje život jednotlivca a má neblahé dôsledky 

i na celú spoločnosť (Björklund, Häggström, Nyström, 2017; Pčolinská, 2017; Lisý, 2011).  

 

Nezamestnanosť môžeme členiť z viacerých hľadísk. 

 

Z hľadiska situácie na trhu môžeme deliť nezamestnanosť na: 

• Dobrovoľnú nezamestnanosť – je stav, keď z ekonomicky aktívneho obyvateľstva nie 

sú všetci zamestnaní, pretože nechcú pracovať za mzdu, ktorá im je na trhu ponúkaná 

(alebo z iného dôvodu – nemajú prístup k uspokojivej práci). 

• Nedobrovoľnú nezamestnanosť - je problémom pre národné hospodárstva štátov. 

Existuje kvôli povahe socioekonomického prostredia (vrátane charakteristík ako trhová 

štruktúra, vládne intervencie – neprimerane vysoká minimálna mzda môže spôsobiť i 

rast nezamestnanosti a celkový dopyt po práci). Potenciálni pracujúci ľudia sa pre 

nezamestnanosť nerozhodujú sami a dobrovoľne (Beblavý, 2012). 

 

Z hľadiska príčin vzniku delíme nezamestnanosť na: 

• frikčnú – vzniká v dôsledku pohybu pracovníkov medzi rôznymi pracovnými miestami 

– napr. keď sa ľudia sťahujú, keď ľudia menia pracovné miesto, hľadajú lepšie platenú 

prácu, alebo prácu, ktorá im viac vyhovuje svojimi podmienkami, alebo v prípade 

hľadania práce čerstvých absolventov škôl. K frikčnej patrí aj sezónna nezamestnanosť.  

• štrukturálnu - je spôsobená nerovnomerným vývojom rôznych odvetví a odborov. 

Niektorých profesií môže byť niekedy nadbytok a iných je nedostatok. Nesúlad nemusí 
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mať charakter vecný, či profesný, ale aj miestny a regionálny (na východnom Slovensku 

je nezamestnanosť vyššia ako v okolí Bratislavy).  

• cyklickú - súvisí s priebehom hospodárskeho cyklu; je spôsobená ekonomickou 

recesiou – t.j. poklesom výstupu v dôsledku ponukového alebo dopytového šoku 

(Hricová - Matisková, 2014). 

 

Ďalej môžeme hovoriť aj o nezamestnanosti vyvolanej vládnymi rozhodnutiami v čase 

krízy, napr. v čase globálnej pandémie koronavírusu. Mnohé ekonomiky zaznamenávali do 

roku 2019 ekonomický rast vrátane SR, miera nezamestnanosti klesala, ale vplyvom opatrení, 

ktoré mali ochrániť ľudské životy, boli niektoré odvetvia karanténnymi opatreniami extrémne 

dotknuté. Následne bolo mnoho pracovných miest vplyvom neefektívnosti podnikania 

ukončených a mnohí ľudia tak stratili prácu - nedobrovoľne.  

 

Pri porovnaní nezamestnanosti v priebehu uplynulých 2 rokov môžeme vidieť na 

Slovensku rozdiely a dopady pandémie koronavírusu a lockdownu aj na situáciu v jednotlivých 

okresoch na Slovensku, najmä na nárast miery nezamestnanosti. Do začiatku roku 2020 sa 

miera nezamestnanosti znižovala na historické minimá, kedy dosiahla úroveň 5%. Vplyvom 

opatrení počas pandémie došlo k priamemu ovplyvneniu výkonu práce a mnoho pracovných 

miest bolo zrušených, mnoho podnikateľských subjektov ukončilo svoju ekonomickú činnosť. 

Nezamestnanosť sa v priebehu roka 2020 dostala v máji 2020 na úroveň 7,2%, v júni 2020 

7,4%, v decembri 2020 to bolo 7,57% a v apríli 2021 bola miera nezamestnanosti 8%. 

V niektorých okresoch, najmä Revúca a Rimavská Sobota, ktoré patrili aj predtým k okresom 

s najvyššou nezamestnanosťou, presiahla miera nezamestnanosti ešte aj v auguste 2021 20%. 

Ku koncu roku, k 31. 12. 2021 bola najvyššia miera nezamestnanosti v 5 okresoch medzi 15-

20%, v okrese Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Kežmarok a Vranov nad Topľou. Ku koncu 

roka 31. 12. 2021 bola miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku 6,76% (podľa údajov 

UPSVaR, 2022).  

 

        
 

Obr. 11 Porovnanie miery evidovanej nezamestnanosti v SR k 31.12.2019, k 31.12.2020 

a k 31.12.2021 
Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR (UPSVaR), 2020, 2021, 2022 

 

Z hľadiska času delíme nezamestnanosť na: 
• krátkodobú – je len dočasná a preto nie je z hľadiska štátu alebo iného aktéra sociálnych 

istôt a štandardov veľkým problémom. 

• dlhodobú - trvá viac ako jeden rok a je oveľa rizikovejšia, pretože faktor dĺžky 

nezamestnanosti je veľmi dôležitý pre opätovné zapojenie sa nezamestnaného do 

pracovného procesu. Často sa pridružuje alkoholizmus, násilie, znižujú sa im pracovné 

návyky a schopnosti, čo výrazne negatívne znižuje ich schopnosť zapojiť sa späť do 

spoločnosti. 

• veľmi dlhodobú - trvá dlhšie ako dva roky (Beblavý, 2012). 
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Hlavné problémy spojené s dlhodobou nezamestnanosťou 

Opätovné zaradenie dlhodobo nezamestnaných do práce znamená pre spoločnosť vyššie 

náklady než sprostredkovanie práce krátkodobo nezamestnaným.  

Dlhodobá nezamestnanosť predstavuje veľmi veľké komplikácie a množstvo problémov 

pre samotného človeka, ktorý je dlhodobo nezamestnaný. Dlhodobá nezamestnanosť býva častá 

najmä u ľudí, ktorí sú počas pracovnej kariéry opakovane nezamestnaní. A vo zvýšenej miere 

sa týka tiež príslušníkov niektorých sociálnych kategórií (nekvalifikovaní pracovníci, ženy 

atď.) (Beblavý, 2012). Dlhodobá nezamestnanosť podľa Hangoniho a Gerku (2009) najviac 

postihuje tieto skupiny populácie: 

- nepružnú, dlhodobo nezamestnanú pracovnú silu, 

- osoby s nízkymi príjmami, nekvalifikovanú pracovnú silu a v rámci nej najmä ženy s nízkym 

mzdovým ohodnotením, 

- osoby s kumulovanými osobnými a sociálnymi handicapmi, 

- príslušníkov etnických skupín a imigrantov, 

- obyvateľov vidieckych oblastí, 

- zdravotne postihnutých jedincov, 

- mladistvých, najmä problémových jedincov. 
 

 
Obr. 12 Miera dlhodobej nezamestnanosti v rámci krajín EU v roku 2020 (v %) 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa OECD, 2021b 

 

Pri dlhodobej nezamestnanosti, teda času, ako dlho je človek bez práce, môžeme sledovať 

výrazné problémy. Slovensko je na 3. mieste v porovnaní s krajinami Európskej únie, kde 

percento dlhodobo nezamestnaných na celkovom počte nezamestnaných je najvyššie. 

Konkrétne až 44,97% nezamestnaných ľudí na Slovensku je bez práce dlhšie ako 12 mesiacov. 

Oproti priemeru EÚ je to skoro o 10% viac dlhodobo nezamestnaných z celkového počtu 

nezamestnaných ľudí. To predstavuje výrazný dopad na jednotlivcov, na ich rodiny a sťažuje 

im opätovne nadobudnúť pracovné zručnosti a spôsobilosti a vrátiť sa na trh práce (Pčolinská, 

2020).  

O možnosti začlenenia znevýhodnených uchádzačov do pracovného prostredia sa usilujú 

rôzne integračné nástroje sociálnej politiky, zvlášť politiky zamestnanosti. Jedným z nových 
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ekonomických nástrojov je práve poskytovanie zamestnania takto znevýhodneným 

uchádzačom v sociálnych podnikoch. Celkovo však ide o sociálnu inklúziu a začlenenie 

jednotlivca do rôznych sfér spoločenského života.  

 

Sociálna inklúzia 

V rámci sociálnej inklúzie ide o zapájanie jednotlivcov alebo marginalizovaných 

(exkludovaných) skupín do života spoločnosti, a to v zmysle získavania či znovunadobudnutia 

primeranej spoločenskej (medziľudskej) akceptácie a komplexnej integrácie (občianskej, 

ekonomickej, sociálnej a politickej), aby mohli slobodne participovať na živote spoločnosti.  

Je to proces, ktorý zabezpečuje, aby tí, ktorí sú v riziku chudoby či sociálnej exklúzii, 

získali príležitosti a nevyhnutné zdroje na to, aby mohli plne participovať na ekonomickom, 

sociálnom a kultúrnom živote a mali takú životnú úroveň a blahobyt, ktorý je spoločensky 

akceptovaný v krajine, v ktorej žijú. Dôležitým nástrojom sociálnej inklúzie je socializácia 

jednotlivca či skupín prostredníctvom vytvorenia pracovných príležitostí (Korimová a kol., 

2008).  

Pri sociálnom začlenení sa kladie dôraz na zabezpečenie rovnakých podmienok v oblasti 

zamestnanosti, princípov nediskriminácie, na ľudské práva, na podporu sebestačnosti 

a samostatnosti občana (Jakab, 2007; Černá, 2005). 

 

2.3 Sociálna ekonomika ako nástroj riešenia problémov exklúzie, 

nezamestnanosti a chudoby 
 

Jedným  z riešení trhových zlyhaní je aj sociálna ekonomika. Najmä v situácii rastu 

nezamestnanosti, či mimoekonomických dôvodov súvisiacich s nespravodlivým rozdeľovaním 

dôchodkov môže prispieť prostredníctvom prepojenia verejného sektora so súkromným 

sektorom jednak k tvorbe pracovných miest, ale zároveň aj k zlepšeniu kvality života 

jednotlivcov a tým k eliminácii vylúčenia jednotlivcov z pracovného, či spoločenského života.  

V tomto prípade ide o dobrovoľné aktivity subjektov s podporou štátu a podporných 

mechanizmov znižovať dopady trhových zlyhaní na občanov v zmysle straty práce, či 

prehĺbovania dôchodkových rozdielov z dôvodu absencie pracovného príjmu. Sociálna 

ekonomika zároveň znižuje dopady rôznych kríz, ktoré globálne postihujú spoločnosť.  

V posledných desaťročiach a v súčasnosti najmä v súvislosti s pandémiou Covidu-19 sa 

upriamuje pozornosť na sociálnu ekonomiku a sociálne podniky, ako na jeden zo spôsobov 

riešenia sociálno-ekonomických problémov, ktoré súvisia s globálnym, ale ja lokálnym 

(národným) zlyhaním trhu, rastom nezamestnanosti, chudoby a iných sociálnych problémov 

exkludovaných skupín.  

Úlohou sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania je vytvárať podmienky na sociálnu 

inklúziu každému jednotlivcovi či vylučovaným skupinám. Sociálna ekonomika ovplyvňuje 

postavenie a správanie sociálne vylúčených ľudí, ich rozvoj a uplatnenie ich schopností 

prostredníctvom vhodných nástrojov (programové vyhlásenie vlády, sociálna legislatíva, 

kolektívne vyjednávanie, plánovanie a programovanie, hromadné komunikačné prostriedky, 

ekonomické nástroje), opatrení a aktivít. Má napomáhať vytvoriť spoločnosť rovnakých 

príležitostí, vytvárať podmienky rozvoja ľudského a sociálneho kapitálu každého jednotlivca, 

a to na základe princípov solidarity, subsidiarity a individuálnych schopností. Súčasne kladie 

dôraz na subsidiaritu, individuálnu motiváciu a aktivitu s prísľubom odmeny vo forme 

primeranej mzdy (Korimová a kol., 2008, Korimová, 2014). 

Sociálna ekonomika vyvára stabilný priestor pre udržateľnú zamestnanosť tým, že 

vytvára pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti a sú vystavení strate 

práce, resp. neschopnosti získať vhodnú prácu, t.j. adaptovať sa na vysoké nároky na trhu práce 

(Pčolinská, 2018; Pčolinská - Vyrostko, 2019; Romanová, 2013). Sociálna ekonomika a 
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subjekty, ktoré sú jej súčasťou, vytvárajú priestor pre pomoc rôzne marginalizovaným 

skupinám populácie. Práve dlhodobo, až generačne nezamestnaní už vyžadujú špeciálne 

prístupy v rámci socializácie a ich začlenenia sa do pracovného tempa (Pčolinská, 2017).  

Národná stratégia zamestnanosti SR do roku 2020, ako komplexný strategický rámec pre 

oblasť podpory zamestnanosti, v sebe zahŕňa aj rozmer podpory sociálnej ekonomiky, v ktorej 

vidí obrovský potenciál. Sociálna ekonomika je sektorom s najlepšou perspektívou pre 

regionálny a miestny rozvoj a pre zamestnanosť tým, že prostredníctvom svojich 

subjektov, sociálnych podnikov vytvára pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie, posilňuje sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť, vytvára sociálny kapitál, 

podporuje aktívne občianstvo, solidaritu a hospodárstvo s demokratickými hodnotami, ktoré 

kladie na prvé miesto ľudí, pričom okrem toho podporuje trvalo udržateľný rozvoj a sociálne, 

environmentálne a technologické inovácie (Národná stratégia nezamestnanosti SR schválená  

Vládou SR v 2004).   

Podľa Korimovej a kol. (2008, 2014) sociálna ekonomika problém efektívnosti štátnych 

zásahov môže postaviť do úplne inej roviny. Nezlyháva trhový mechanizmus, ale v zásade 

zlyháva človek, ktorý je nositeľom a realizátorom myšlienok, hlavným objektom a subjektom 

rozhodovania. Zvýraznením človeka, jeho jedinečnosti a zároveň schopnosti vnášať do 

ekonomickej racionality etiku, rozum, subsidiaritu a solidaritu, môže sociálna ekonomika 

rozvíjať vedecké a praktické poznanie a akceptovanie sociálnej spravodlivosti, znižovanie 

chudoby a sociálnej vylúčenosti značnej časti svetovej populácie. Na druhej strane, Korimová 

definuje funkciu sociálnej inklúzie SIn, v kontexte rešpektovania cieľov sociálnej ekonomiky 

a podnikania, v ktorej sa spája viacero faktorov: zamestnanosť, motivácia jednotlivca, jeho 

vlastná aktivita, primeraná odmena za motiváciu, aktivitu a prácu a následné zlepšovanie 

mimoekonomických faktorov najmä vzdelanosti, zručností, rodinného a širšieho sociálneho 

prostredia.  

 

V širšom slova zmysle túto funkciu možno vyjadriť: 

 

SIn = f (E, M, A, O, MIEF) 

 

 

 

V užšom slova zmysle možno funkciu sociálnej inklúzie vyjadriť: 

 

SIn = f (MIEF) 

kde:  

E – zamestnanosť 

M – motivácia 

A – aktivita 

O – odmena 

MIEF – mimoekonomické faktory – vzdelanosť, zručnosti, rodinné a širšie sociálne 

prostredie. 

 

Súčasný taliansky ekonóm Bruni (2013) uvádza svoje osobné presvedčenie o budúcom 

náraste praktických príkladov riešenia týchto ekonomicko-sociálnych problémov skrze 

možnosti novej ekonomickej paradigmy – „ekonomiky spoločenstva“, ktorá sa premietne do 

nekapitalistických ekonomík, kooperatív, združení spotrebiteľov a občanov, ale aj do aktivít 

vlád, ktoré budú zamerané na nové chápanie základnej inštitúcie trhovej ekonomiky, ktorou je 

podnik. Uvádza, že ekonomický rozvoj sám o sebe nestačí zaistiť pokoj a blaho a ekonomický 

rast napreduje na úkor iných hodnôt dôležitých pre občianske spolunažívanie, akými sú životné 
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prostredie, spravodlivosť a solidarita. Preto je dôležité vnímať spoločenstvo, societu, komunitu 

ako nástroj udržateľného rozvoja jednotlivca, národov, ale i celej planéty.  

 

Kontrolné otázky: 

1. Prečo trh zlyháva a ako sa delia príčiny zlyhania trhu? 

2. Popíšte mikroekonomické a makroekonomické príčiny zlyhania trhu. 

3. Čo je charakteristické pre mimoekonomické príčiny zlyhania trhu? 

4. Vysvetlite, čo je to Lorenzova krivka? 

5. Na čo slúži Giniho koeficient?  

6. Ako možno znížiť nerovnomernosti rozdelenia dôchodkov a bohatstva? 

7. Čo je to sociálna exklúzia? Vymenujte dimenzie sociálnej exklúzie. 

8. Aké poznáme hlavné skupiny obyvateľstva ohrozené sociálnou exklúziou? 

9. Aký je rozdiel medzi hmotnou a sociálnou núdzou? 

10. Aké prístupy k definícii chudoby poznáme? 

11. Definujte nezamestnanosť a jej členenie podľa jednotlivých hľadísk. 

12. Čo je to sociálna inklúzia? 

13. Vysvetlite funkciu sociálnej inklúzie a miesto sociálnej ekonomiky pri začleňovaní 

znevýhodnených osôb do spoločnosti? 
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Téma: Princípy sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania 

Obsah: Sociálne orientované alternatívy v podnikateľskom priestore. Filantropia, charita, 

mecénstvo, sponzorstvo, dobrovoľníctvo. Základné etické princípy podnikania. Sociálna 

spravodlivosť, sociálna solidarita, sociálna subsidiarita a sociálna participácia. 

 

3 PRINCÍPY SOCIÁLNEJ EKONOMIKY A SOCIÁLNEHO 

PODNIKANIA 
 

Obsahom tejto kapitoly je zdôrazniť potrebu vnímania ľudskosti v ekonomickom svete, 

zdôrazniť miesto etiky, filantropie a morálky aj v oblasti trhového mechanizmu. Nemálo sa 

práve v dnešnej dobe zdôrazňuje rozmer vnímania človeka ako ústredného subjektu každej 

aktivity. Prax podnikania, ovplyvnená tvrdým kapitalizmom, sústredila pozornosť na 

maximalizáciu zisku a to v mnohých prípadoch na úkor iných.  

Ako sme v predchádzajúcej kapitole načrtli, samotná ekonomika, trh, jeho mechanizmus 

nezlyhávajú sami od seba. Za mnohými aktivitami stojí človek so svojimi rozhodnutiami 

a schopnosťami tvoriť a šíriť dobro nielen pre svoju vlastnú potrebu. 

 Považujeme za potrebné dotknúť sa práve niektorých pojmov, ktoré v mnohom odkrývajú 

to, čo sa nemusí spájať len so sociálnou politikou štátu voči znevýhodneným, ale čo by malo 

byť súčasťou každej ľudskej aktivity pri budovaní spravodlivej spoločnosti, a teda aj  

podnikateľskej aktivity. Veríme, že krátkym exkurzom do základných pojmov bude možné 

lepšie porozumieť i princípom sociálnej ekonomiky. 

 

3.1 Sociálne orientované alternatívy v podnikateľskom priestore 
 

Pri hľadaní východísk z ekonomickej krízy, ktorá postihla svetovú spoločnosť, sa 

prichádza k akútnej potrebe zachovania etických princípov a morálnej zodpovednosti 

jednotlivých subjektov na trhu. Poukazuje sa na podnik a na jeho kľúčovú rolu pri produktivite 

a vytváraní dobier pre jednotlivé skupiny v spoločnosti. Už na sklonku 19. storočia zakladateľ 

závodu na výrobu topánok „Baťa“ v ČSR (neskôr na Slovensku závody v Baťovanoch -

neskoršie Partizánske a vo Svite) zohľadňoval potreby jednotlivcov v spoločnosti. Tomáš Baťa 

pochopil, že samotný zisk nie je jediným cieľom podniku, ale že je potrebné brať do úvahy 

potreby interných článkov podniku – najmä zamestnancov (Pčolinská, 2014).  

V trhovej ekonomike je vnímanie a fungovanie sociálneho štátu rôzne závislé od politickej 

reprezentácie systému a orientácie hospodárskej politiky. Sociálny štát je založený na 

myšlienke, že štát sa postará o záujmy všetkých ľudí a to v rámci solidarity, zásluhovosti 

a subsidiarity spoločnosti a každého jednotlivca. Sociálna ekonomika je priestorom realizácie 

najmä sociálne orientovaných cieľov v trhovom systéme. Jej cieľom je zabezpečiť, aby  

znevýhodnené skupiny obyvateľstva, podporované z verejných zdrojov, boli postupne schopné 

vymaniť sa z chudoby, alebo sociálnej exklúzie. Cieľom tejto filozofie je zníženie závislosti 

takto inkludovaných osôb od štátnej sociálnej podpory a iných sociálnych transferov. Aktéri 

celého procesu, ktorí vytvárajú pracovné príležitosti prostredníctvom sociálnych podnikov, 

musia akceptovať princípy sociálneho podnikania.  

Okrem sociálnych podnikov existujú aj iné sociálne orientované alternatívy 

v podnikateľskom priestore, napr. spoločensky zodpovedné podnikanie alebo tzv. Ekonomika 

spoločenstva. Spoločenská zodpovednosť firiem predstavuje dobrovoľné integrovanie 

sociálnych a ekologických hľadísk do každodenných firemných operácií a interakcií s 

firemnými stakeholdrami. Samozrejmosťou spoločensky zodpovednej organizácie je existencia 

etických programov, etického kódexu, odmietanie úplatkov, neprípustnosť nevhodnej reklamy 

a nečestného marketingu – už spomínaný príklad závodu „Baťa“ (Petříková, 2007).  



49 

 

Ekonomika spoločenstva sa začala rozvíjať v Brazílii od roku 1991 v hnutí Fokoláre. 

Podniky Ekonomiky spoločenstva fungujú na aplikácii princípov, ktoré sa dotýkajú a súvisia 

najmä s kultúrou nezištnosti na všetkých úrovniach riadenia a výkonu podniku i vo väzbách, 

ktoré podnik vytvára, s aplikáciou etických rozmerov a s ohľadom na jednotlivých členov 

podniku i potreby núdznych v spoločnosti (Pčolinská, 2014). Podniky Ekonomiky spoločenstva 

uplatňujú „kultúru dávania“ a rozdeľujú zisk na tri časti:  

- 1/3 zisku smeruje na rozvoj podniku, 

- 1/3 zisku smeruje na vytváranie nových pracovných príležitostí pre mladých 

nezamestnaných a ich manažérsku výchovu, zameranú na zakladanie a riadenie 

nových podnikov Ekonomiky spoločenstva, 

- 1/3 zisku sa poskytuje chudobným a odkázaným na pomoc iných (Korimová, 2014). 

 

Podľa Bačuvčíka (2011) v rámci sociálnej ekonomiky ide o myšlienku začleňovania práve 

znevýhodnených skupín obyvateľstva do spoločnosti, ale nie z iniciatívy štátu, ale samotných 

občanov či neziskových organizácií, ktoré zastupujú ich záujmy, v spolupráci s podnikateľmi 

a verejnou správou. Podľa neho sa štát snaží podnecovať znevýhodnených občanov k vlastnej 

iniciatíve s tým, že pre nich vytvorí vstupné podmienky a pomôže podniky sociálnej 

ekonomiky doviesť do fázy, kedy budú procesne a pri istom objeme dotácií ekonomicky 

sebestačné. Iniciatíva je vo všetkých fázach procesu na jednotlivcoch, komunitách či 

občianskych iniciatívach, zatiaľ čo štát to svojou dotačnou politikou umožňuje a podnecuje. 

Zároveň vytvára inšpirujúce a koordinujúce legislatívne prostredie.  

 

3.2 Filozoficko-sociálny koncept v rámci sociálnej politiky a sociálnej 

ekonomiky 
 

Princípy, ktoré zohľadňujú nezištné správanie s ohľadom na potreby iných, ľudskosť či 

sociálna solidarita, sa dotýkajú všetkých zainteresovaných subjektov: štátnych orgánov, 

inštitúcií neziskového sektoru a samotných podnikateľských subjektov.  

V kontexte tohto úsilia zo strany štátu je potrebné poznať aj širšie formy sociálnej 

súdržnosti a podpory, prejavy solidarity, ktoré sú vlastné najmä organizáciám tretieho sektora 

a súvisia aj s finančnou podporou a dávaním ako takým.  

Medzi základné pojmy, ktoré v tejto kapitole priblížime a vymedzíme rozdiely medzi 

nimi, patria: filantropia, charita, mecénstvo, sponzorstvo. 

 

3.2.1 Filantropia 

 

Filantropia ako fenomén, ktorý je v rôznych podobách súčasťou celých dejín ľudstva, sa 

výraznejšie prejavil v 19. storočí v USA, kde sa objavili filantropi – priemyselníci, ktorí 

relatívne rýchlo zbohatli a poskytovali významnú časť svojich majetkov na kultúrne, umelecké, 

vzdelávacie ale aj sociálne účely. Odvtedy je pojem filantropia zaužívaný aj v medzinárodnom 

meradle. Filantropický znamená zameraný na vyjadrenie záujmu o celkový ľudský blahobyt vo 

forme väčších darov pre dobročinné inštitúcie (Ondrušek a kol., 2000). Impulzom sú 

filantropické (charitatívne, humanitárne) potreby ľudí. Filantropia má pôvod v gréckych 

slovách philanthrophos, čo znamená lásku k ľuďom, motivovanú lásku, náklonnosť k ľuďom. 

Filantropia je definovaná ako súhrn činností a správania, ktoré vedú k vedomej podpore 

druhých osôb (jednotlivcov, skupín, organizácií). Vychádza z altruizmu – čo je individuálna 

ľudská potreba pomoci druhým. Filantropia je historicky viazaná viac na bohatších členov 

spoločnosti a predpokladá isté rozšírenie individuálneho darcovstva.  

Už starovekí filozofi formulovali vznešené filantropické názory a od bohatých ľudí sa 

očakávalo, že budú financovať kúpele, verejné budovy, knižnice, školy (Woods, 2021). 
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Filantropia v dnešnej podobe môže mať formu priamej fyzickej pomoci alebo finančného 

či hmotného daru. Prejavom fyzickej pomoci je dobrovoľníctvo a prejavom finančného či 

hmotného daru je darcovstvo (sponzoring) (Bačuvčík, 2011), neskôr ako synonymum v 

donorstve. 

Medzi najznámejších filantropov súčasnosti patria: Warren Buffet, Bill Gates a George 

Soros, ale aj mnoho ďalších.  

Filantropické dávanie označuje rozvojový typ dávania, ktorý vychádza z princípu 

„nedaj rybu, ale nauč chytať ryby” alebo „pomáhať tým, ktorí sú si sami schopní a ochotní 

pomôcť” a orientuje sa viac na vzdelávanie, kultúru, sociálne inovácie (Ondrušek a kol., 2000). 

 

3.2.2 Charita 

 

V bežnom živote je viac zaužívaný pojem charita, ktorý označuje prevažne bohumilé 

aktivity, pomoc chudobným, bezdomovcom a iným v núdzi. 

Charita pochádza z latinského caritas, carus, čo znamená 1. drahota, drahý, 2. vážnosť, 

úcta, priazeň, prípadne ako zľudovené vyjadrenie starogréckeho charis či starofrancúzskeho 

charité. Vulgata (preklad Biblie) prekladá grécke agapé, ktoré predstavuje lásku dávajúcu (na 

rozdiel od lásky túžiacej – eros) latinským pojmom caritas. 

Pojem charita v súčasnosti v našom kontexte nadobúda viacero významov: 

1. vo všeobecnom význame o nej hovoríme v súvislosti s túžbou a vôľou konať dobro; 

2. v kresťansko-teologickom význame predstavuje lásku Boha voči človeku alebo 

človeka voči ostatným ľuďom; 

3. najčastejšie sa charita používa vo význame altruistického správania jednotlivcov 

alebo inštitúcií – označuje dobrovoľné poskytovanie peňazí alebo inej pomoci ľuďom v núdzi, 

biede a bolesti; 

4. v prenesenom význame charita môže označovať aj inštitúciu, ktorá dobrovoľne 

poskytnuté prostriedky sústreďuje s cieľom ich ďalšieho prerozdelenia pre tých, ktorí ich 

potrebujú. V tomto význame je u nás známa Slovenská katolícka charita.  

V anglosaskom svete sa charitou často v tomto význame označujú všeobecne inštitúcie, 

ktoré sú prijímateľmi podpory, ako aj jej poskytovateľmi (nadácie, fondy a i.– „charities, 

charitable giving..”) (Ondrušek a kol., 2000).  

 

Na Slovensku je najznámejšou charitatívnou organizáciou Slovenská katolícka charita, 

ktorá je z hľadiska právnej formy „Účelovým zariadením cirkvi a náboženskej spoločnosti“. Je  

samostatnou právnickou osobou a jej zriaďovateľom je Konferencia biskupov Slovenska.  

Slovenská katolícka charita vznikla v roku 1927 z podnetu veriacich na Slovensku ako 

organizácia, ktorej cieľom bolo organizačne zabezpečiť sociálno-charitatívnu pomoc Cirkvi 

chudobným. Táto pomoc sa týka najmä materiálnej, zdravotnej a kultúrno-vzdelávacej pomoci 

najbiednejším. V 50-tych rokoch štát pozastavil jej činnosť, domovy sa sústredili najmä na 

doopatrovanie starých a chorých kňazov a rehoľníkov z rozpustených kláštorov počas 

socializmu. Svoju činnosť obnovila v roku 1991.  

V súčasnosti Slovenská katolícka charita zamestnáva približne 1500 zamestnancov 

a poskytuje pomoc viac ako 24 000 ľuďom v núdzi v 318 zariadeniach na Slovensku.  

Jej aktivity sú zamerané na pomoc opusteným deťom a mladým, rodinám v núdzi, 

postihnutým ľuďom, chorým, starším, zomierajúcim, ľuďom bez domova, tehotným ženám a 

matkám s deťmi v núdzi, ale aj na koordináciu projektov a činnosť diecéznych charít v právnej, 

mediálnej a zahraničnej oblasti a organizuje humanitárnu i rozvojovú pomoc (Slovenská 

katolícka charita).  

Charitatívne dávanie označuje v bežnom vnímaní pomoc tým, ktorí sú v núdzi a 

bolesti. Hlavným zameraním charity je v tomto smere zmierňovanie nerovnosti. Avšak 
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pomenovanie v prípade „Slovenská katolícka charita“ neznamená, že táto organizácia nemá 

záujem o vzdelávanie ako tému – skôr naopak, avšak charitatívne dávanie je v každom prípade 

zjednodušeným vyjadrením (Ondrušek a kol., 2000). 

 

3.2.3 Mecénstvo 

 

Mecén označuje bohatého človeka podporujúceho literatúru a umenie. Samotný pojem je 

odvodený od historickej postavy s menom Gaius Cilnius Maecenas, ktorý žil v rokoch 80 – 7 

p. n. l. a bol známy ako podporovateľ slávnych básnikov Vergília a Horatia. Z toho vznikol 

hovorový pojem „mecenáš – podporovateľ“. V neskorom stredoveku a s nástupom renesancie 

dochádzalo k oživeniu a rozvoju umenia, ktoré bolo spojené s mecénstvom. Medzi 

najznámejších mecénov tej doby patrili Mediciovci – bohatá bankárska dynastia, ktorá vládla 

vo Florencii v 13. - 18. storočí. Podporovali najmä umelcov, maliarov, aby pôsobili v ich 

službách a skrášľovali stavby, sakrálne priestory, záhrady, ale i nehmotné umenie napr. 

hudobníkov. Na dvoroch významných kráľov pôsobili s takouto podporou umelci, vedci 

a filozofi. Napr. maliar Tizian na dvore kráľa Karola III., filozof René Descartes na dvore 

švédskej kráľovnej Kristíny III. a astronóm Tycho de Brahe na dvore Rudolfa IV. (Ondrušek 

a kol., 2000). V súčasnosti je pojem mecenáš v bežnej reči už archaizmom. V súčasnosti sa 

používa skôr ako donorstvo. 

 

3.2.4 Sponzorstvo 

 

Sponzorstvo je v súčasnosti viac spomínaný pojem ako mecénstvo. Je viditeľné najmä v 

súvislosti s podporou kultúry, ale nespája sa len s ňou, významnejšie je spojené so športom. 

Sponzorstvo je novodobou podobou mecénstva avšak ochudobnenou o renesančný étos a 

doplnenou o hodnoty identifikácie a rozlíšenia obchodnej značky na trhu.  

Sponzor je osoba, ktorá preberá časť povinností za sponzorovaného alebo za nejakú 

aktivitu. Napríklad kryje náklady spojené s nejakou udalosťou (Ondrušek a kol., 2000). 

Sponzoring je viac spojený s profitom samotného darcu (Bačuvčík, 2011). 

 

Slovník pojmov 

• Filantropia – jedna z modernejších foriem darcovstva. Označuje darcovstvo, ktoré sa snaží riešiť 

problémy spoločnosti podporou vzdelávania, inovácií a rozvoja schopností ľudí, aby boli schopní si 

sami pomôcť a neboli odkázaní na almužny. 

• Charita – tradičnejšie pomenovanie darcovstva a dobročinnosti, zdôrazňujúce pomoc blížnemu a 

pomoc v núdzi. V bežnom vnímaní sa snaží zmierňovať okamžité utrpenie, biedu a núdzu ľudí. 

• Mecénstvo – archaické pomenovanie podpory najmä umenia a literatúry bohatými jednotlivcami 

bez obmedzovania tvorivej slobody umelcov. V modernej spoločnosti poznáme pojem donorstvo. 

• Sponzorstvo – jedna z foriem obchodného vzťahu, umožňujúca podporu rôznych neziskových 

aktivít, obvykle výmenou za propagáciu mena sponzora. 

• Altruizmus - morálny princíp, ktorého podstata spočíva v potlačení vlastného egoizmu, v nezištnej 

obeti v prospech druhého, v ochote obetovať svoje vlastné záujmy záujmom iných ľudí (A. 

Remišová, 2011). 

• Darcovstvo – predstavuje jednu z možných podôb dobročinnosti. Môže mať formu materiálnu 

(vecné dary), finančnú (peňažné dary) alebo časovú (darovanie času  prostredníctvom 

dobrovoľníckej práce, rady či pomoci). 

• Dobročinnosť - je všeobecný pojem označujúci rôzne aktivity motivované láskou k blížnemu 

a snahou pomôcť človeku, ľudstvu, svetu – konanie dobra (Ondrušek a kol., 2000.  

 

Medzi všetkými spomínanými formami pomoci možno nájsť určité prepojenie a všetky 

istým spôsobom vychádzajú zo spoločnej platformy „dávania“. Poukazujú na solidárny prístup 
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jednotlivcov či organizácií voči tým, ktorí sa ocitnú na hranici chudoby, biedy či vylúčenia. 

Rozdiel medzi nimi je v spôsobe dávania – jedni dávajú nezištne a druhí očakávajú z darovania 

profit. Napr. rozdiel v charite a sponzorstve. Niektoré smerujú k rýchlej pomoci z ťažkej 

situácie, iné smerujú k pomoci dlhodobej, a to postaviť znevýhodneného jednotlivca „na vlastné 

nohy“ a pomôcť mu objaviť potenciál, ktorý môže využiť pre vlastné dobro, i dobro spoločnosti 

(charita vs. filantropia). Každá z nich má svoje miesto v rôznych životných okolnostiach. 

Pri uvažovaní a orientovaní sa na sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie je potrebné 

poznať aj tieto formy dávania, bez ktorých sa sociálne podnikanie nezaobíde, nakoľko samo 

v sebe nesie orientáciu nielen na vlastný prospech a zisky, ale aj na rozdelenie zisku, inklúziu, 

pomoc a rozvoj jednotlivca, ale i spoločnosti.  

 

3.3 Základné etické princípy podnikania 
 

Moderná ekonómia nie je len paradigmou neoklasickej ekonómie, neodkazuje len na 

klasické ekonomické koncepty ako racionalizáciu, optimalizáciu, maximalizáciu zisku, 

minimalizáciu výdavkov atď. Tieto otázky sú veľmi dôležité a nevyhnutné, ale ukazuje sa, že 

sú nedostatočné na vyriešenie problémov vznikajúcich v dnešnom svete. Súčasná ekonomika 

sa stáva humanistickou ekonomikou, teda stredom jej záujmu sa stáva človek (Opolski, 

Gemzik-Salwach, 2021). 

Etické princípy sú rovnaké naprieč všetkými náboženstvami a filozofiami. Lídri svetových 

náboženstiev a sekulárni filozofi, ktorí sa stretli v záujme budovania spoločnej a udržateľnej 

ekonomiky, sa zhodli na 3 základných princípoch, ktoré by mali byť implementované aj do 

politík jednotlivých krajín sveta.  

1. Nerobiť iným to, čo nechceme, aby iní robili nám – Kantov kategorický imperatív. 

2. Klásť dôraz a pozornosť na najchudobnejších v spoločnosti – ochrana ľudskej 

dôstojnosti. Ľudská dôstojnosť vyžaduje to, aby každá osoba mala prostriedky na 

uspokojenie základných potrieb. 

3. Ochrana Zeme, stvorenia, životného prostredia, od ktorého závisí prežitie jednotlivcov 

(Sachs, 2020). 

 

Veľmi výstižne to popísal nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu (1998) Amartya Sen: 

„Ekonómia, ktorí sa zameriavajú na trh, ktorí myslia len na zisk, nepochopili podstatu 

kapitalizmu. Rozvoj spočíva v rozšírení možností voľby pre ľudí – v tvorbe šancí na život.“ 

 

Druhá časť kapitoly je venovaná základným etickým princípom podnikania, bez ktorých 

by nemohla existovať ani sociálna ekonomika. Tie sa však v mnohom odvíjajú práve od  

fungovania jednej zo základných slobôd a to slobody združovania a občianskej aktivity. 

 

3.3.1 Sloboda združovania a občianska spoločnosť 

 

Občianska aktivita predstavuje záujem občanov podieľať sa na riadení spoločnosti, či už 

v diskusii o závažných témach, alebo ako byť aktívnymi občanmi, ktorí môžu svojím podielom 

na rozhodnutiach prispieť k lepšej spoločnosti. Dôležitým je pocit, že človek je užitočný a má 

možnosť urobiť niečo pre spoločnosť a tým ovplyvniť jej život a rozvoj.  

Sloboda združovania umožňuje vznik organizácií, ktoré nehľadia len na zisk, garancia 

tejto slobody nevyvoláva sama o sebe ich vznik. Sloboda združovania podnecuje tiež sociálnu 

výchovu občanov k filantropii, ekológii  a ďalším hodnotám, na ktoré by občania v štáte, ktorý 

rieši všetko namiesto nich, mohli zabudnúť (Bačuvčík, 2011).  

Sloboda združovania je aj jednou z hlavných čŕt sociálnych podnikov a vyznačuje sa 

v rámci sociálnej ekonomiky subjektmi, ktoré dobrovoľne združujú ľudí so spoločnými 
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záujmami (Benčo, 2004). Viac jednotlivcov, ktorí sú občiansky aktívni je predpokladom pre 

vyšší záujem aj o formu sociálneho podnikania. Občiansky aktivizmus vychádza z vnútorného 

presvedčenia jednotlivca a z jeho zápalu aktívne vytvárať hodnoty pre všeobecné blaho 

a spolupodieľať sa na sociálnom, ekonomickom a ekologickom prospechu spoločnosti.   

 

3.3.2 Miesto etiky v podnikaní 

 

Podnikateľská aktivita nie je len prejavom šikovnosti podnikateľa. Je to zodpovedná 

činnosť, ktorá má dopady na podnikové okolie, na vzťahy, na pracovné príležitosti či 

ekonomický rast spoločnosti. V jej jednotlivých rysoch sa odráža aj spravodlivosť, ktorá vo 

významnej miere  ovplyvňuje samotný morálny vývoj spoločnosti.  

Podľa A. Remišovej (2015) podnikateľská etika vysvetľuje a dokazuje pôsobenie etiky 

v hospodárskej oblasti. Prehodnocuje morálne správanie jednotlivca, organizácie ale aj štátnych 

a svetových organizácií, spojených s ekonomickou činnosťou a udáva nové pravidlá založené 

na humanizme, zodpovednosti a spravodlivosti.  

K základným podnetom, ktoré vedú k existencii podnikateľskej etiky, patria tieto roviny:  

- ekologické problémy – podnikateľská etika by mala zohľadňovať to, že podnik a jeho 

činnosť môže mať vplyv na okolité prírodné a sociálne prostredie, do ktorého je podnik 

zasadený. Negatívne dopady podnikateľskej činnosti, hlavne čo sa týka emisií, sú vážnym 

rozmerom hlavne v súčasnosti a sú hrozbou pre ekologický systém celej planéty.  

- sociálne problémy – trhový mechanizmus či „neviditeľná ruka trhu“ má svoje úskalia. 

Princíp dokonalej konkurencie je ideálny, ale ťažko dosiahnuteľný. Z týchto dôvodov 

prichádzajú aj mnohé sociálne a ekonomické problémy, ktoré prinášajú výzvy pre 

podnikateľskú rovinu etického správania najmä v rovnomernom rozdelení zisku, čo sa 

prejavuje v spravodlivom odmeňovaní.  

- nezamestnanosť – spôsobuje obrovské problémy s mnohými dopadmi na ekonomiku 

regiónov, štátov a domácností. Jej dopady majú odraz aj v sociálnej sfére - rodiny  v núdzi, 

obmedzené zabezpečenie základných potrieb detí, psychologické problémy jednotlivcov, 

traumy, ktoré spôsobujú sťažené životné podmienky. Malo by byť v záujme aj podnikateľských 

subjektov, aby využívali etický prístup pri tvorbe a eliminácii pracovných miest a robili 

rozhodnutia, ktoré nevytvoria sociálno-ekonomickú priepasť pre jednotlivcov ale i rodiny 

v spoločnosti. 

- bieda a bohatstvo – dôsledkom absencie práce je bieda. Na druhej strane veľké zisky 

firiem sú v protiklade s tým, s akými problémami sú konfrontované v každodennom živote 

mnohé skupiny obyvateľstva. Rozdiely sa medzi chudobnými a bohatými prehĺbujú. Otázka 

znie, ako možno podnikateľskou činnosťou pomôcť jednotlivcom či skupinám vymaniť sa 

z biedy. 

- migrácia – migrácia (vnútorná, vonkajšia) nadväzuje na problém nezamestnanosti 

a chudoby. Vytvára rovinu etickej výzvy a správania voči migrantom rovnakým postojom ako 

k bežným zamestnancom, napr. teda bez diskriminácie domácej pracovnej sily, či cudzincov 

ako lacnej pracovnej sily.  

- sociálna spravodlivosť – sociálna spravodlivosť je jedným z princípov nielen sociálnej 

politiky, ale mala by byť prítomná aj v ekonomických činnostiach. Otázka využitia zisku, 

spravodlivých miezd, spravodlivých cien, či rozhodnutí voči všetkým stakeholdrom 

korešponduje s princípmi solidarity, morálnej zodpovednosti a spravodlivosti, princípmi 

humanizmu, ktorý vyžaduje akceptovať človeka v jeho ľudskej dôstojnosti a uznať toleranciu 

ako spôsob komunikácie (Ubrežiová, 2008). 
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Podnikateľská etika reprezentuje ekonomiku založenú na humánnom princípe, ktorý 

zdôrazňuje, že podnikateľské aktivity nie sú samoúčelné, ale sú uskutočňované pre ľudí 

a s ľuďmi a hovorí o tom, že podnikanie, či ekonomika má slúžiť životu (A. Remišová, 2011). 

 

K základným etickým princípom podnikania patrí ľudská dôstojnosť a spoločné 

dobro. Nielen humanizmus prispel k vnímaniu dôstojnosti človeka, ale v prvom rade 

kresťanské myšlienky kládli dôraz na ľudskú dôstojnosť. Na etické princípy podnikania kladie 

dôraz aj Sociálna náuka Cirkvi, ktorej tézy sú citované v nasledujúcej časti kapitoly 

z dokumentov Katolíckej cirkvi. 

 

 Ľudská dôstojnosť  
V sociálnej náuke Cirkvi je zakotvené presvedčenie, že každá osoba bez ohľadu na vek, 

stav alebo schopnosti je stvorená na Boží obraz a je obdarená nezmenšiteľnou dôstojnosťou 

a hodnotou (Pápežská Rada pre spravodlivosť a pokoj, 2014).  

Každá osoba  je cieľom sama osebe, nikdy nie je len čírym prostriedkom, ktorého hodnota 

spočíva v jeho využiteľnosti – je kto, a nie čo; je niekto, a nie niečo (Kompendium sociálnej 

náuky Cirkvi, 2008).  

Človek má túto dôstojnosť už len z toho titulu, že je ľudská bytosť. Nikdy to nie je na 

základe zásluh alebo ako dar od nejakej ľudskej autority a nedá sa ani stratiť, nemôže stratiť 

platnosť, ani ju nemožno jednoducho odňať (Pápežská Rada pre spravodlivosť a pokoj, 2014).  

Vďaka tejto ľudskej dôstojnosti každá osoba má právo – v skutočnosti povinnosť – 

nasledovať svoje povolanie a usilovať sa o osobné naplnenie v spoločenstve s ostatnými. 

Rovnako tiež znamená, že každý z nás je povinný vyhýbať sa činom brániacim iným ľuďom 

prosperovať, pretože „všetci sme skutočne zodpovední za všetkých“ (Ján Pavol II., Sollicitudo 

rei socialis; Pápežská Rada pre spravodlivosť a pokoj, 2014). 

 

 Spoločné dobro  
Spoločné dobro o.i. je definované Druhým vatikánskym koncilom ako „súhrn tých 

podmienok spoločenského života, ktoré tak spoločenstvám, ako aj jednotlivým členom 

umožňujú plnšie a ľahšie dosiahnuť vlastnú dokonalosť“ (Druhý vatikánsky koncil, Gaudium 

et spes). Spoločné dobrá sa rozvíjajú medzi ľudskými bytosťami vždy, keď cielene konajú spolu 

v snahe dosiahnuť spoločný cieľ. Budovanie priateľstva, rodiny alebo podniku teda vytvára 

spoločné dobro, na ktorom majú podiel priatelia, členovia rodiny a všetci rozliční ľudia 

zapojení do podniku (Pápežská Rada pre spravodlivosť a pokoj, 2014).  

 

V rámci novej filozofie sociálneho podnikania jednotu ekonomických aspektov týchto 

podnikov nemôžeme vidieť len ako jednotu medzi podnikateľmi a pracujúcimi, ale ide 

o vytváranie jednoty pri dôslednom uplatňovaní zásad podnikateľskej etiky medzi odbornými 

partnermi, zákazníkmi, dodávateľmi, inštitúciami verejnej správy, ale aj sociálne odkázanými 

obyvateľmi (Benčo, 2004; Korimová 2007; Korimová 2014).  

Podniky vytvárajú mnohé z nevyhnutných predpokladov, ktoré prispievajú 

k spoločnému dobru širšej spoločnosti. Ich produkty a služby, pracovné miesta, ktoré 

vytvárajú, zabezpečujú pre spoločnosť ekonomickú a sociálnu hojnosť, dôležitú pre dobrý život 

národa a ľudstva ako celku (Pápežská Rada pre spravodlivosť a pokoj, 2014). Vďaka tomu, ako 

pôsobí občianska spoločnosť na podniky zdola, sa čoraz väčšmi prejavuje spoločenská 

zodpovednosť podnikov -  podnik sa teda zaujíma a stará aj o veci, ktoré sa pred niekoľkými 

rokmi považovali za záležitosti štátu, cirkvi, občianskej spoločnosti a rodiny. Silnými podnetmi 

sú rastúci rozvoj etických ratingových systémov, social accountability a sociálnej súvahy. 

Spotrebitelia sú citliví na to, ako sa jednotlivé podniky, od ktorých si nakupujú produkty, 
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správajú k prostrediu, k svojim zamestnancom, aké majú etické hodnoty. Ak to podniky 

nespĺňajú, spotrebitelia ich nevyhľadávajú, resp. ich bojkotujú (Bruni, 2013). 

 

3.3.3 Etické princípy podnikania v praxi 

 

V podnikaní  sa často rešpektuje princíp „maximalizácie zisku“. Aj podľa Miltona 

Friedmana je jediný zmysel existencie podniku v dosahovaní samotného zisku. Tento uhol 

pohľadu však môže legitimizovať akúkoľvek aktivitu, čo by z pohľadu etického vnímania 

podnikania nebolo správne (Riege – Janoušek, 2006). Myšlienka skĺbiť etiku a morálku 

s podnikaním nie je nová a v histórii môžeme vidieť niekoľkých „osvietených“ zakladateľov 

firiem, ktorí nenasledovali iba ekonomické ciele, ale prospech celej komunity. Za všetkých 

opäť môžeme spomenúť Tomáša Baťu, ktorý chápal, že rozvoj firmy je úzko spätý s rozvojom 

samotného regiónu, v ktorom sa firma nachádza (Zadražilová a kol., 2010).  

  

V rámci podnikateľskej etiky existuje množstvo eticko-ekonomických väzieb 

a východísk. A. Remišová (2015) definuje tieto myšlienky, ktoré tvoria teoretickú platformu 

podnikateľskej etiky:  

1. Ekonomická sféra neexistuje mimo morálky, práve naopak, morálka tvorí jeden 

z rozhodujúcich aspektov v jej rozvoji.  

2. Ekonomika je len jedna zo spoločenských sfér. 

3. Základným poslaním hospodárstva je služba životu. 

4. Hlavným eticko-ekonomickým konfliktom je vzťah medzi etikou a ziskom. 

5. Manažérska práca je profesiou v sociologickom zmysle.  

 

Etický rozmer má už samotný predmet podnikania. Etické princípy v podnikaní môžu 

priniesť a z dlhodobého hľadiska aj udržať spokojných zákazníkov (Lajoš – Urbančíková, 

2014). Niektoré oblasti podnikania sú z princípu neprijateľné a platí na to aj spoločenský 

konsenzus, niektoré sú priamo proti základnému vnímaniu človeka z hľadiska jeho ľudskej 

dôstojnosti (Riegel – Janoušek, 2006).  

 

Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a spoločné dobro sú základné princípy, ktorými by 

v trhovom systéme mali byť preniknuté spôsoby organizácie pracovníkov a kapitálu a procesy 

inovácie. Hlboký a trvalý účel jednotlivých podnikov a komerčných systémov by mal byť 

riešením skutočných potrieb ľudí, to znamená uspokojovať relevantné potreby každého, komu 

podnik nejakým spôsobom slúži. Sú to predovšetkým tri vzájomne od seba závislé funkcie, 

ktoré by mal podnik vziať na seba: 

• Uspokojovať skutočné potreby človeka vytváraním, rozvíjaním a produkciou tovarov 

a služieb. 

• Organizovať dobrú a produktívnu prácu. 

• Využívať zdroje na vytváranie bohatstva a prosperity trvalo udržateľným spôsobom 

(Pápežská Rada pre spravodlivosť a pokoj, 2014). 

 

1. Uspokojovať skutočné potreby človeka vytváraním, rozvíjaním a produkciou tovarov 

a služieb. 

 

Úspešné podniky sa usilujú identifikovať a napĺňať skutočné ľudské potreby na čo 

najvyššej úrovni, pričom vo veľkej miere využívajú inovácie, kreativitu a iniciatívu. Produkujú 

tovar, ktorý sa vyrábal aj v minulosti, ale často – napr. v oblasti medicíny, komunikácie, 

financovania, potravinárstva, energetiky a služieb pre verejnosť – hľadajú a nachádzajú úplne 

nové spôsoby napĺňania potrieb ľudí. Neprestajne zlepšujú svoje produkty a služby, ktoré – keď 
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sú skutočne dobré – zlepšujú kvalitu života ľudí. Podnikateľ by nemal byť špekulant, ale 

v podstate by to mal byť inovátor (Kardinál Bertone, 2011; Pápežská Rada pre spravodlivosť 

a pokoj, 2014). 

 

2. Organizovať dobrú a produktívnu prácu. 

 

Podniky vytvárajú tovary a služby a organizujú prácu, ktorú ľudia vykonávajú. Úspešné 

podniky navrhujú prácu, ktorá je dobrá, produktívna, zaväzujúca, nezávislá 

a spolupracujúca. To, ako sa navrhne a riadi práca človeka, má významný vplyv na to, či 

organizácia dokáže súťažiť na trhu a či ľudia prostredníctvom svojej práce budú prosperovať. 

Kým kedysi rozhodujúcim činiteľom produkcie bola pôda a neskôr kapitál, chápaný ako súhrn 

strojov a výrobných prostriedkov, dnes je čoraz viac rozhodujúcim činiteľom sám človek. 

Rozhodujúca je jeho poznávacia schopnosť, ktorá sa prejavuje vo forme vedeckého poznania, 

organizačná schopnosť utvárať spoločenstvá, ako aj schopnosť vnímať a uspokojovať potreby 

iných (Ján Pavol II., Centesimus annus). 

 

Význam práce je ten, že práca mení človeka, môže posilniť alebo potlačiť dôstojnosť 

osoby; môže dotknutú osobu rozvíjať alebo poškodiť. Práca je pre človeka a nie človek pre 

prácu. Zamestnanci nie sú len obyčajné „ľudské zdroje“ alebo „ľudský kapitál“. Dobrá práca 

dáva priestor inteligencii a slobode pracovníkov, podporuje spoločenské vzťahy a skutočnú 

spoluprácu, neničí zdravie a fyzické blaho pracovníka. Dobrá práca smeruje k uspokojovaniu 

skutočných ľudských potrieb tak, aby pracovník, zatiaľ čo zabezpečuje seba a svoju rodinu, 

tiež slúžil prospechu a rozvoju iných. Dobrá práca sa musí dobre organizovať a riadiť, ak má 

byť produktívna a zabezpečiť pracovníkovi prostriedky na živobytie (Pápežská Rada pre 

spravodlivosť a pokoj, 2014). Ľudová múdrosť „Práca šľachtí“ dobre vystihuje prínos práce 

pre duševný rozvoj človeka. 

 

3. Využívať zdroje na vytváranie bohatstva a prosperity trvalo udržateľným spôsobom. 

 

Zisk je dôležitým indikátorom zdravia organizácie, nie však jediným, podľa ktorého by sa 

mal podnik posudzovať.  

Ziskový podnik vytvára bohatstvo a podporuje prosperitu, pomáha jednotlivcom 

preukázať svoje schopnosti a prispievať k spoločnému dobru spoločnosti. Vytváranie 

bohatstva však nie je obmedzené len na finančný zisk. Pôvod výrazu „bohatstvo“ odhaľuje 

širšie ponímanie blaha: fyzické, mentálne, psychické, morálne a duchovné blaho ostatných. 

Ekonomická hodnota bohatstva je neoddeliteľne zviazaná s týmto širším pojmom blaha. 

Najlepší podnikatelia efektívne využívajú zdroje a zabezpečujú primeranú úroveň príjmov, 

maržu, podiel na trhu, produktivitu a efektívnosť, aby zaručili životaschopnosť organizácie. Ak 

sa nevytvára finančné bohatstvo, nie je čo rozdeľovať a existencia organizácie je neudržateľná 

(Pápežská Rada pre spravodlivosť a pokoj, 2014).  

 

 

3.4 Princípy sociálnej politiky a ich uplatnenie v sociálnej ekonomike 
 

Medzi základné princípy sociálnej politiky, ktorú sú absolútne prítomné aj v prostredí 

sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania, patria: sociálna spravodlivosť, sociálna 

subsidiarita a sociálna solidarita.  
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3.4.1 Sociálna spravodlivosť 

 

Sociálna spravodlivosť je vnútorne štruktúrovaný etický princíp, ktorý je súčasťou 

sociálnych noriem, ovplyvňuje konanie jednotlivcov alebo kolektívov a prejavuje sa v pôsobení 

sociálnych inštitúcií skrze zákony, súdnictvo, sociálne zabezpečenie (Korimová a kol., 2008).  

V západnej spoločnosti sa od čias Aristotela rozlišujú 3 formy spravodlivosti:  

1. Komutatívna, vyrovnávajúca spravodlivosť – jej porušenie napr. krádežou, poškodením, 

útokom na zdravie či život človeka vytvára stav nespravodlivosti, ktorý sa musí nielen vnútorne 

oľutovať, ale aj nahradiť navonok.  

2. Distributívna, rozdeľujúca spravodlivosť – jej cieľom je dať jednotlivcom pomocou 

spravodlivého rozdeľovania podiel na spoločnom dobre, čím sa pre všetkých umožní 

duchovno-mravný rozvoj. Porušením distributívnej spravodlivosti je každý druh korupcie, 

zvýhodňovania a potlačovania práv určitých ľudí a skupín.  

3. Legálna, zákonná spravodlivosť – dotýka sa najmä štátu, zákonodarcov, vládcov. Od 

občanov vyžaduje, aby zachovávali zákony a v krajnom prípade prispeli k spoločnému dobru 

majetkom, zdravím a životom (Hoffner, 2007).  

 

V podnikateľskej rovine, je potrebné, aby bola zachovaná spravodlivosť na všetkých 

stupňoch a vo všetkých vzťahoch. Podľa Pápežskej Rady pre spravodlivosť a pokoj (2014) 

podniky a ich lídri, ako tvorcovia bohatstva a prosperity, by mali nájsť spôsob, ako bohatstvo 

spravodlivo rozdeľovať medzi:  

• zamestnancov (podľa princípu práva na spravodlivú odmenu),  

• zákazníkov (zabezpečiť spravodlivé ceny), 

• vlastníkov (zabezpečiť spravodlivé výnosy), 

• dodávateľov (zabezpečiť spravodlivé ceny) 

• a spoločnosť (zabezpečiť spravodlivé dane)  

 

3.4.2 Sociálna subsidiarita 

 

Subsidiarita popisuje spoločensko-politický princíp práv rozhodovania a zodpovednosti. 

V spoločnosti sa vychádza z predpokladu, že jednotlivé osoby a malé skupiny (napr. rodiny) 

sú principiálne schopné riešiť svoje záležitosti na vlastnú zodpovednosť (na nižšej úrovni). 

Požiadavky a rozhodnutia z nižšej úrovne, napr. rodiny, majú byť prenesené najbližšej 

vyššej úrovni (obec, štát) až vtedy, keď prekračujú kompetencie rozlišovania, rozhodovania 

alebo správy „nižšej“ úrovne. Takýto spôsob je účelný aj v prípade, kedy dôsledky zasahujú 

za hranice vlastnej správnej oblasti (Hasse, Schneider, Weigelt, 2008). V tomto princípe je 

podľa Korimovej a kol. (2008) vyjadrená prvotná povinnosť človeka pomôcť si sám vlastnou 

silou a schopnosťami a až keď si už nevie pomôcť, nastupujú ďalšie inštitúty sociálnej politiky 

a sociálnej ekonomiky v sociálnej sfére danej spoločnosti.  

Princíp subsidiarity nachádza svoje zdôvodnenie tak v slobode a dôstojnosti človeka, ako 

aj v štruktúre práce a svojráznym spôsobom aj v menších životných skupinách. Patria im úlohy 

a práva, ktoré zmysluplným spôsobom nemôžu splniť obsiahle sociálne útvary (Hoffner, 2007).  

Princíp subsidiarity sa vzťahuje na štruktúry štátu, ako aj na firemné organizácie. Čím viac 

sa na pracovisku spolupracuje, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa jednotliví pracovníci budú 

rozvíjať.  

Subsidiarita vo vzťahu k podnikateľom rozlišuje 3 rozmery: 

• Autonómnosť a rozhodovacie právomoci - na každej úrovni podniku jasne 

zadefinovať oblasti autonómnosti a rozhodovacích právomocí, avšak vymedziť ich čo 

najširšie. Hranice by sa mali stanoviť tak, aby možnosti prístupu osoby alebo skupiny 

k informáciám, potrebným na rozhodovanie, zodpovedali rozhodovacím právomociam.  
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• Starostlivosť o rast zamestnancov - vyškoliť a vybaviť zamestnancov tak, aby mali 

správne nástroje, prostriedky, výcvik a skúsenosti na vykonávanie zverených úloh. 

• Prevzatie zodpovednosti za riziko - akceptovať, že osoby, ktorým boli zverené úlohy 

a zodpovednosť, budú slobodne prijímať rozhodnutia a tak v plnej dôvere prijímať 

riziká štruktúry s ich rozhodnutiami. Prevzatie zodpovednosti za riziko odlišuje 

subsidiaritu od delegovania. Subsidiarita vyžaduje sebaovládanie a pokorné prijatie 

úlohy lídra v službe (Pápežská Rada pre spravodlivosť a pokoj, 2014).  

 

3.4.3 Sociálna solidarita 

 

Solidarita predstavuje pocit spolupatričnosti, vzájomného zastávania, blízkeho 

prepojenia. Vzniká pri spolupráci, vzťahu najmenej dvoch osôb, v prípade väčšej skupiny sa 

tento pocit stáva neosobnejší, až sa môže vytratiť (Hasse, Schneider, Weigelt, 2008). 

Sociálna solidarita je založená na vzájomnej spolupráci a podpore spoločnosti, teda 

daňových poplatníkov. Súvisí s utváraním a rozdeľovaním životných potrieb a prostriedkov 

jednotlivcov a sociálnych skupín v záujme sociálnej spravodlivosti (Korimová a kol., 2008; 

Stanek, 2002).  

Solidarita sa môže prejaviť vo výrobných podnikoch, ktoré budú svoju produkciu tovarov 

a služieb prinášať so zohľadnením skutočných potrieb chudobných a zraniteľných ľudí 

vrátane osôb s osobitnými potrebami, ktoré iné podniky často prehliadajú na trhu 

motivovanom krátkodobým ziskom.  

Solidaritu je možné vnímať aj v prípade podnikov poskytujúcich mikroúvery,  sociálnych 

podnikov alebo sociálnych investičných fondov, ktoré zohľadňujú potreby chudobných.  

Tieto inovácie pomôžu ľuďom nielen pozdvihnúť sa z extrémnej chudoby, ale môžu 

zapáliť iskru ich vlastnej kreativity a podnikateľského ducha a prispieť k štartu dynamického 

rozvoja (Pápežská Rada pre spravodlivosť a pokoj, 2014). 

 

3.5 Solidárna a sociálna ekonomika v kontexte spoločenskej participácie 

a subsidiarity jednotlivca 
 

Solidárna ekonomika je definovaná ako súhrn aktivít, ktoré prispievajú k demokratizácii 

ekonomík prostredníctvom zapojenia občanov. Má dvojakú funkciu: ponúkať produkty 

a služby a vytvárať sociálne väzby a solidaritu medzi členmi sociálnych skupín a solidaritu 

medzi skupinami a spoločnosťou. Solidárna ekonomika je založená na prieniku nepeňažnej, 

redistribučnej a trhovej ekonomiky (Dohnalová a kol., 2015). Niektorí autori spájajú tretí sektor 

s ekonomikou založenou na solidarite a prieniku rozdielnych ekonomických princípov 

a nazývajú ho solidárna ekonomika (Laville, J.-L. In: Dohnalová, Deverová, Legnerová, 

Pospíšilová, 2015).  

Model sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania vychádza z týchto viacerých 

oblastí spoločenského života a má niekoľko hlavných charakteristík: 

- Využitie ľudského a sociálneho kapitálu ako základných determinantov kvality 

sociálneho podnikania všetkých podnikateľských subjektov v podnikaní. 

- Efektívne zhodnotenie kapitálu (materiálneho, technického, investičného) v prospech 

každého, kto sa participatívne podieľa na jeho zveľaďovaní. 

- Ekonomika spoločenstva nie je len o využití majetku, ale aj o individuálnom potenciáli 

jednotlivca, ktorý vkladá do podnikania. 

- Dôraz kladený na manažment podnikov, ktorý má zodpovednosť za tvorbu stratégií, 

cieľov a plánov podniku. 
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Sociálna ekonomika napomáha rozvíjať spoločnosť rovnakých príležitostí, formovať 

podmienky podpory a realizácie ľudského a sociálneho kapitálu každého občana, a to aj s 

využitím princípov solidarity, subsidiarity a individuálnych schopností.  

 

Kontrolné otázky: 

1. V akých rozmeroch v spoločnosti sa prejavuje koncept dávania? 

2. Vysvetlite rozdiel: filantrop, altruista, mecén, donor, sponzor. 

3. Vymenujte etické predpisy, ktoré by mali byť implementované do politík krajín sveta  

       a sú platné naprieč náboženským spektrom. 

4. Aké sú základné etické princípy podnikania?  

5. Aké funkcie by mal podnik v rámci zachovania ľudskej dôstojnosti a spoločného  

       dobra aplikovať v podnikaní? 

6. Vymenujte princípy sociálnej politiky a ekonomiky. 

7. Z akých charakteristík má vychádzať nový model sociálneho podnikania? 
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Téma: Sociálne podniky a ich právne formy na Slovensku a v zahraničí 

Obsah: Postavenie sociálnej ekonomiky v kontexte trhového hospodárstva. Občianska iniciatíva a 

občianska spoločnosť ako kľúčový rozmer iniciácie sociálneho podnikania. Ciele, objekt, zásady 

a princípy sociálneho podnikania. Subjekty sociálneho podnikania. Základné typy a druhy sociálnych 

podnikov. Právne formy sociálneho podnikov. 

 

4 SOCIÁLNE PODNIKY A ICH FORMY 
 

Sociálna ekonomika nie je doménou činností len tých organizácií, ktoré vznikli primárne 

za účelom dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu (ako sú prevažne MNO), ale i bežných 

komerčných firiem a v podstate akýchkoľvek aktérov, ktorí realizujú aktivity s cieľom 

napĺňania pozitívneho sociálneho vplyvu (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2020). 

 

4.1 Postavenie sociálnej ekonomiky v kontexte trhového hospodárstva 
 

Postavenie sociálnej ekonomiky naberá na význame práve v kontexte zlyhaní trhového 

hospodárstva, kedy subjekty sociálnej ekonomiky vytvárajú priestor začlenenia pre skupiny 

ľudí, ktoré sú v trhovej ekonomike istým spôsobom znevýhodnené a ich pozícia ovplyvňuje ich 

spoločenský život. Starostlivosť štátu o mnohé takéto skupiny je obmedzená. Inštitúcie, ako 

napríklad zariadenia sociálnych služieb a sociálnej kurately či úrady práce v politike 

zamestnanosti, nedokážu v plnej miere zabezpečiť dôstojný život odkázaných na pomoc iných, 

vrátane dostatku pracovných príležitostí, napr. dlhodobo nezamestnaných občanov. V mnohých 

ohľadoch prispievajú k integrácii znevýhodnených osôb subjekty neziskového sektora, ale táto 

pomoc nie je dostatočná. Nastupuje preto potreba vytvárať priestor pre subjekty, ktoré by na 

princípe trhových vzťahov dokázali zabezpečiť pomoc jednotlivcom v ich začlenení do 

pracovných vzťahov, realizovali verejnoprospešnú činnosť a boli aj ekonomickými subjektami 

schopnými tvoriť hodnoty a zisky použiteľné opätovne v podniku na rozvoj jednotlivca, 

prípadne daného územia, v ktorom tieto subjekty pôsobia.  

 

J. Defourny charakterizoval priestor pre sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie ako 

priestor medzi verejným a súkromným sektorom. Podľa Korimovej a kol. (2008) ide 

o vzájomný a efektívny prienik súkromného, verejného a tretieho sektora. Svoj názor 

alternatívne rozširuje v tom, že priestor sociálnej ekonomiky nie je len prienikom existujúcich 

troch sektorov, ale buduje si vlastný – štvrtý sektor sociálnej ekonomiky (Korimová, 2014). Nie 

je však podmienkou, že na sociálnom podnikaní môžu kooperovať len subjekty neziskového 

charakteru. Spoločným znakom subjektov sociálneho podnikania je, že viac zdôrazňujú 

spoločenský než ekonomický vplyv. Prostredníctvom nich sa hodnotí, či je možné opätovne 

nadviazať kontakt s osobami a skupinami, ktoré sa dostali mimo spoločnosť a ekonomiku, či sa 

im poskytuje odmena za prácu, zlepšujú sa ich schopnosti a motivácia vykonávať aktívnu 

činnosť, ktorá im dáva šancu získavať trvalý príjem. Ide o ich ekonomické znovuzačlenenie, 

ktoré vedie k osobnej sebaakceptácii, zvyšovaniu kvality života a k celkovej prosperite 

spoločnosti.  

 

V § 3 nového zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa 

uvádza, že v prípade sociálnej ekonomiky ide o priestor, ktorý je v širokom slova zmysle 

„ekonomický“ - zahŕňa preto aktivity, ktoré sa týkajú produkcie, distribúcie alebo spotreby. 

Výklad zákona však zdôrazňuje, že toto chápanie spomínaných aktivít je širšie než len bežné 

„trhové“ a tieto aktivity možno vykonávať i spôsobom nehospodárskej činnosti, ktorú definuje 

ako vedenie alebo realizáciu činnosti, ktorej výsledný produkt (tovar alebo služba) je 
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umiestnený (alebo ponúknutý) mimo trhu (nehospodárska činnosť) - napríklad v prostredí 

členov vzájomne prospešného spoločenstva ako sú členovia občianskych združení, družstiev, 

alebo inak záujmovo alebo územne vyšpecifikované komunity bez formálnej štruktúry. 

Hospodárskou činnosťou zároveň zákonodarca (v zmysle zákona o SE) rozumie takú ponuku 

tovarov a/alebo služieb na trhu, ktorá je odplatná a je teda predmetom výnosu alebo príjmu. V 

tomto kontexte ju možno nazvať činnosťou zárobkovou (Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny, 2020). 

 

Pozíciu sociálnej ekonomiky v trhovom hospodárstve je možné bližšie vysvetliť na 

rozšírenom Pestoffovom modeli rozdelenia národného hospodárstva. Tento trojuholníkový 

model zohľadňuje rozdelenie činností v národnom hospodárstve na základe troch princípov:  

- Verejný/súkromný 

- Ziskový/neziskový 

- Formálny/neformálny 

 

Na základe týchto princípov Pestoff rozdelil národné hospodárstvo na sektory, ktoré sú 

odlíšené od seba spôsobom fungovania.  

 
Obr. 13 Rozšírený Pestoffov model - miesto sociálnej ekonomiky v národnom 

hospodárstve 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe Pestoffovho modelu  

 

1. Verejný, neziskový, formálny sektor -  nachádza sa na vrchole trojuholníka a bežne sa 

označuje ako verejný sektor, ktorý je charakteristický neziskovým princípom 

a formálnosťou. Tento sektor je reprezentovaný štátom, resp. orgánmi štátnej správy 

a územnej samosprávy.  

2. Súkromný, neziskový, neformálny sektor – nachádza sa v ľavom dolnom rohu a všeobecne 

sa označuje aj ako sektor Domácnosti, ktorý reprezentuje občanov. Je súkromný a spadá 

do neziskového a neformálneho priestoru, keďže občania nevytvárajú žiadne formálne 

zoskupenia, ani nevykonávajú hospodársku činnosť. 

3. Súkromný, ziskový, formálny sektor - nachádza sa v pravom dolnom rohu. Zahŕňa subjekty 

rôznych právnych foriem vykonávajúcich hospodársku činnosť a zameraných na 

dosahovanie zisku. Je reprezentovaný podnikmi.  
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4. Súkromný, neziskový, formálny sektor – nachádza sa v strede trojuholníka. Nazýva sa aj ako 

neziskový sektor, ktorý reprezentujú neziskové organizácie (občianske združenia, 

nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby), ktoré sú 

súkromné a majú formálny charakter a nie sú založené za účelom dosahovania zisku, ale 

vykonávajú verejnoprospešnú činnosť.  

 

Sociálna ekonomika a jej subjekty vytvárajú nový a samostatný priestor, ktorý sa 

nachádza medzi verejným sektorom, neziskovým sektorom a ziskovým sektorom (obr. 13). 

 

Tento priestor zahŕňa subjekty, ktoré sú súčasťou:  

- verejného sektora (obce, mestá, vyššie územné celky, ale i organizácie, ktoré 

zabezpečujú koordináciu sociálnej ekonomiky, sprostredkúvajú aj jej finančnú podporu, 

alebo sami zakladajú sociálne podniky),  

- neziskového sektora (napr. občianske združenia, neziskové organizácie, ktoré sa môžu 

stať aj sociálnymi podnikmi)  

- a ziskového sektora (klasické, už existujúce podniky, ktoré sa transformujú na sociálne 

podniky alebo novovzniknuté sociálne podniky, resp. vo svojej štruktúre podniku 

vytvoria samostatnú jednotku – sociálny podnik).  

 

Súhlasíme s Korimovou a inými, že týmto prepojením sa vytvára nový sektor sociálnej 

ekonomiky, ktorý je v prevažnej časti založený na súkromnom princípe, je formalizovaný 

a spravidla aj ziskový, i keď zisk slúži najmä na opätovný rozvoj sociálneho podniku. 

V subjektoch tohto sektoru ide o dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, zisk neslúži 

prioritne na odmeňovanie majiteľov týchto subjektov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Sektorové vymedzenie priestoru SE – sociálneho podnikania  

(2. alternatíva – ako perspektívny samostatný sektor) 

Zdroj: Korimová, 2014 

 

4.1.2 Význam občianskej a participatívnej spoločnosti v kontexte sociálnej ekonomiky 

 

 Termín občianska participácia sa začal na Slovensku používať v deväťdesiatych rokoch 

20. storočia a pochádza z anglosaského neziskového prostredia. Tento koncept prijali a začali 

používať najmä mimovládne, neziskové organizácie, ale aj niektoré samosprávy. Rola občanov 

sa tým zmenila z pasívnych prijímateľov na aktívnych podporovateľov a účastníkov zmien 

(Dobiaš, Šutajová, Dobiašová, 2018).  

Občiansku spoločnosť, resp. občiansku participáciu, možno vnímať aj ako krok k rozvoju 

myšlienok sociálnej ekonomiky. Občianska participácia je vo všeobecnosti definovaná ako 

aktívna účasť jednotlivcov na riešení spoločenských problémov a na spracovaní verejných 

záležitostí – či už sa odohráva v rámci lokálnej komunity, konkrétnej spoločenskej organizácie, 

     Verejný  sektor 
                Tretí sektor 

 

 

 

 

 

  Súkromný sektor 

 

Sektor SE 
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etnického či národného spoločenstva alebo globálnej komunity. Občianska participácia je 

prejavom aktívneho občianstva a predpokladá vstup do verejného priestoru prostredníctvom 

konkrétnych  činov (Bútorová, Gyárfášová, 2010).  

Občianska aktivita môže byť potenciálom, ktorý kladie iniciačné tendencie pre 

založenie sociálneho podniku. Každý sociálny podnik by mal napĺňať alebo prinášať nielen 

ekonomickú hodnotu, ale najmä sociálne pridanú hodnotu. Keď sa jednotlivci angažujú 

v spoločnosti, poznajú jej problémy, je jednoduchšie strategicky premyslieť aj smerovanie 

sociálneho podniku z hľadiska jeho udržateľnosti. Napr. mladí ľudia, ktorí sú dobrovoľníkmi, 

či aktivistami v rôznych komunitách – cirkevné, športové, kultúrne, ekologické, zdravotnícke - 

majú širší rozhľad o problémoch, ktorými spoločnosť alebo miestna komunita žije. Je väčší 

predpoklad, že práve títo ľudia v budúcnosti môžu prísť s myšlienkou, ktorá bude udržateľná 

z hľadiska sociálnej ekonomiky a pôsobenia či udržateľnosti samotného sociálneho podniku. 

 

4.2 Ciele, objekt, zásady a princípy sociálneho podnikania 
 

Ako bolo vyššie uvedené, pri akceptácii toho, že sociálne podnikanie je osobitný typ 

podnikania, ktorý je založený najmä na neziskovom princípe a pôsobiaci v oblasti verejného 

záujmu a sociálnej ekonomiky, hlavným cieľom sociálneho podnikania je praktická 

realizácia cieľov sociálnej ekonomiky, t.j. aby sa v spoločenskom záujme aktivizovali pluralitní 

producenti/poskytovatelia a marginalizované skupiny a dosiahli rast zamestnanosti, 

zamestnateľnosti a kvality života.  

Podľa Európskej komisie je sociálny podnik subjektom v sociálnej ekonomike, ktorého 

hlavným cieľom je mať skôr sociálny vplyv, ako vytvárať zisk pre svojich vlastníkov alebo 

akcionárov. Funguje tak, že poskytuje tovar a služby na trhu podnikateľským a inovatívnym 

spôsobom a svoje zisky používa predovšetkým na dosiahnutie sociálnych cieľov. Je riadený 

otvoreným a zodpovedným spôsobom a zahŕňa predovšetkým zamestnancov, spotrebiteľov a 

zainteresované strany, ktorých sa týkajú jeho obchodné činnosti. 

 

Predmetom sociálneho podnikania je konkretizácia činností, ktoré vedú k zamestnanosti 

a zvyšovaniu kvality poskytovania verejných služieb, najčastejšie v sociálnom podniku.  

Objektom sociálneho podnikania sú jednotlivci a vylučované skupiny v okamihu 

objektívnej odkázanosti na konkrétne podporné a pomocné aktivity spoločnosti, aby sa mohli 

vymaniť z chudoby či sociálnej exklúzie.  

      

Základné zásady a princípy sociálneho podnikania, sú prirodzene odvodené od princípov a 

zásad sociálnej politiky a ekonomiky.  

 

Tab. 1 Základné zásady a princípy sociálneho podnikania 

Základné zásady sociálneho podnikania 

 
Základné princípy sociálneho podnikania 

 

• nevylúčiteľnosť, 

• obligatórnosť, 

• všestrannosť ponuky, 

• primeranosť, 

• teritorialita, 

• priorita sociálneho kapitálu pred 

maximalizáciou zisku, 

• spoločenská akceptácia, 

• prioritná neziskovosť,  

• univerzalita (všeobecnosť) a 

uniformita (rovnosť), 

• komplexnosť a adekvátnosť, 

• subsidiarita a participácia, 

• sociálna garancia a solidarita, 

• adresnosť a verejnoprospešnosť, 

• heterogenita subjektov sociálneho 

podnikania, 

• konkurencieschopnosť, 
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• prípadne prerozdeľovanie zisku na 

hlavné ciele sociálneho podnikania 

• transparentnosť a verejná kontrola, 

• optimalizácia a efektivita 

viaczdrojového financovania, 

• primeranosť a dostupnosť siete 

sociálnych podnikov 

Zdroj: Korimová a kol., 2008; Korimová, 2014 

 

Podľa Akadémie sociálnej ekonomiky sú hlavné princípy sociálneho podnikania tieto.  

1. Správa – sociálne podnikanie vykonáva organizácia, ktorá je samosprávna, autonómna, 

funguje nezávisle. 

2. Forma – je založená občanmi, tvorí spolok alebo komunitu. 

3. Právna forma – môže mať rôzne právne formy (od družstva, cez neziskovú organizáciu, 

firmu fyzickej osoby až po obchodnú spoločnosť). 

4. Cieľ – má jasný sociálny a verejno-prospešný alebo komunitno-prospešný cieľ. 

5. Ekonomická aktivita – realizuje ekonomickú aktivitu, v rámci ktorej vyrába a/alebo 

predáva tovary a služby na konkurenčnom trhu. 

6. Zisk – časť svojho zisku reinvestuje do ďalšieho napĺňania svojich spoločensky 

prospešných cieľov. Nevylučuje tvorbu zisku, jeho maximalizácia však nikdy nie je  

primárnym cieľom.  

7. Financovanie – udržateľnosť sociálneho podniku môže byť postavená na 

viaczdrojovom financovaní – môže využívať finančné zdroje pochádzajúce z darov, 

grantov, či dotácií.  

8. Rozhodovanie – do rozhodovania sú zapájané zainteresované skupiny, zamestnanci, 

klienti, partneri a pod. 

9. Pracovníci – do činnosti organizácie môžu byť zapojení aj dobrovoľníci, ale musí mať 

aj platených zamestnancov. 

10. Téma podnikania – predmetom podnikania môže byť čokoľvek. Sociálny podnik pôsobí 

vo všetkých sférach hospodárstva. 

11. Kvalita – ide o firmu ako každá iná komerčná firma. Avšak z pohľadu týchto kritérií, je 

možné odlíšiť zameranie klasického podniku od sociálneho podnikania (Akadémia 

sociálnej ekonomiky).  

 

4.2.1 Rozdiel medzi klasickým, spoločensky zodpovedným a sociálnym podnikom  

 

Podnikateľské subjekty je možné vymedziť do troch typov podľa ich hlavných cieľov: 

a) Klasický podnik – ktorý sa orientuje na maximalizáciu zisku, 

b) Spoločensky zodpovedný podnik – orientuje sa na maximalizáciu zisku, ale časť zisku 

dobrovoľne daruje na sociálne účely svojho podniku (okrem sociálneho fondu), alebo 

pre širšiu verejnosť, aj na ekologické účely, 

c) Sociálny podnik – sociálny cieľ a využitie prípadného zisku je limitované legislatívne.  

 

Aj keď je sociálny podnik ekonomický subjekt, ktorého životný cyklus je totožný s cyklom 

klasického podniku a taktiež má svoje ekonomické ciele, tieto sú u sociálneho podniku skôr 

nástrojom na to, aby dosiahol základný cieľ a poslanie svojej činnosti, a to je dosahovanie 

pozitívneho sociálneho vplyvu. Naproti tomu, klasický podnik a podnik so spoločenskou 

zodpovednosťou sa orientujú najmä na maximalizáciu zisku (ďalšie rozdiely viď Tabuľka 2 ).  
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Tab. 2 Základné charakteristiky sociálnych podnikov a ich odlíšenie od bežných 

komerčných podnikov 
ZÁKLADNÉ ZNAKY SOCIÁLNYCH PODNIKOV ROZDIEL MEDZI BEŽNÝM A SOCIÁLNYM 

PODNIKOM 

1) Sociálny podnik sleduje cieľ napĺňania merateľného 

pozitívneho sociálneho vplyvu. Tento je jeho hlavným 

cieľom a vo väčšine prípadov ho dosahuje prostredníctvom 

udržateľnej ekonomickej aktivity (hospodárskej činnosti), 

ktorá má podobu spoločensky prospešnej služby. 

Hospodárska činnosť registrovaného sociálneho podniku je v 

kontexte Obchodného zákonníka vždy podnikaním. 

Napĺňanie ekonomických cieľov podniku v zmysle 

udržateľného vedenia vlastnej hospodárskej činnosti je 

kľúčové pre dosahovanie jeho pozitívneho sociálneho 

vplyvu.  

 

2) Pri sociálnom podniku nie je dôležitá právna forma, 

dôležité je jeho poslanie, teda to, čo robí a ako to robí. 

Sociálny podnik môže mať rôzne právne formy (od družstva, 

cez neziskovú organizáciu, firmu fyzickej osoby až po 

obchodnú spoločnosť) – tieto stanovuje zákon č. 112/2018 – 

pričom musí ísť o jednu z právnych foriem subjektov 

sociálnej ekonomiky. Hlavným cieľom sociálneho podniku je 

vždy napĺňanie pozitívneho sociálneho vplyvu.  

 

3) Sociálny podnik je konkurencieschopný, autonómne 

podnikajúci subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý pôsobí na 

trhu tovarov a služieb. Svoje výrobky a/alebo služby 

predáva za konkurenčné ceny. 

 

4) Sociálny podnik sa nevyhýba tvorbe zisku, jeho 

maximalizácia však nie je jeho primárnym cieľom. Z 

ekonomického pohľadu tvorba zisku nakoniec vôbec 

nemusí byť cieľom sociálneho podniku, cieľom môže byť 

„iba“ vyrovnaný hospodársky výsledok, kedy sa výnosy 

rovnajú nákladom. Takýto sociálny podnik potom nesleduje 

dosiahnutie zisku, ale „iba“ finančnú udržateľnosť, a o 

prípadnom zisku hovorí ako o prebytku z hospodárenia. Ak 

sa sociálny podnik usiluje o zisk, tento je prevažne 

reinvestovaný do ďalšieho rozvoja podniku; podnik sa 

neriadi požiadavkou jeho maximalizácie v prospech 

akcionára alebo vlastníka, zisk sa tak primárne 

neprerozdeľuje, ale socializuje sa - je použitý pre spoločný – 

verejnoprospešný alebo komunitnoprospešný, teda 

neindividuálny úžitok.  

 

5) Sociálny podnik nemusí pokryť svoje režijné náklady 

výhradne z vlastnej hospodárskej činnosti. Pre 

prevádzkovanie svojej hospodárskej činnosti môže využívať 

finančné zdroje pochádzajúce z darov, grantov, príspevkov či 

dotácií. Hospodárska udržateľnosť sociálneho podniku 

tak môže byť postavená na viaczdrojovom financovaní. 

Sociálny podnik musí dbať o svoju ekonomickú 

udržateľnosť, no nemusí ju dosahovať plne prostredníctvom 

trhových zdrojov príjmu.  

 

6) Sociálny podnik vyzerá navonok ako každá iná firma – 

je tak nerozoznateľný od bežnej komerčnej firmy. Až po 

nahliadnutí dovnútra možno zistiť, že ide o sociálny podnik 

(zamestnanci, spôsob nakladania so ziskom, viaczdrojové 

financovanie, participatívny spôsob spravovania, atď.)  
 

7) Predmet podnikania integračných sociálnych podnikov 

môže byť akýkoľvek. Integračný podnik pôsobí vo všetkých 

oblastiach hospodárstva. 

1) Ak je cieľom bežného komerčného podniku 

maximalizácia zisku, ktorý sa môže premietnuť do 

maximalizácie výnosu z investície konkrétneho podielnika, 

cieľom sociálneho podniku je maximalizácia verejného 

alebo komunitného úžitku. Ak takýto podnik skončí s 

prebytkom z hospodárenia či so ziskom, použije ho (i keď len 

jeho prevažnú časť) opäť k posilneniu takéhoto úžitku.  

 

2) Dôležitý rozdiel medzi sociálnym a komerčným podnikom 

je ten, že sociálny podnik obvykle zamestnáva ľudí 

pochádzajúcich zo špecifických cieľových skupín (tzv. 

integračný podnik). Sú to ľudia s mentálnym či telesným 

postihnutím, ľudia dlhodobo nezamestnaní, ľudia s históriou 

drogovej závislosti, atď. Naproti tomu komerčné podniky si 

vyberajú zamestnancov podľa ich profesijnej orientácie a 

zdatnosti - napríklad elektrikárov, projektantov, 

počítačových špecialistov či manažérov.  

 

3) Časové hľadisko predstavuje ďalší zásadný rozdiel - oproti 

bežným komerčným podnikom a korporáciám, ktorých 

cieľom je maximalizovať zisk v čo najkratšom čase; 

sociálne podniky naopak usilujú o určitú zmenu v 

spoločnosti, napravenie určitých javov a problémov. To je 

dlhodobé úsilie a z tohto pohľadu sa tiež musí hodnotiť ich 

práca a výsledky.  

 

4) Manažment akciovej spoločnosti musí prednostne naplniť 

očakávania akcionárov - maximalizovať zisk/hodnotu 

akcií. Akékoľvek iné ciele sa tomuto cieľu v konečnom 

dôsledku musia podriadiť. Sociálny podnik však podriaďuje 

všetko svoje úsilie svojmu spoločenskému poslaniu a 

záujmom svojich zainteresovaných partnerov, ktorí kladú 

dôraz na riešenie spoločenského problému. 

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2020 
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4.3 Subjekty sociálneho podnikania 
 

Subjekty sociálneho podnikania sú odvodené od subjektov sociálnej ekonomiky, sú to 

hlavne sociálne podniky rôznych typov a právnické a fyzické osoby. Sú to subjekty sociálnej 

ekonomiky a ich právna forma v podstate nie je limitovaná. Ide o právnické a fyzické osoby 

rešpektujúce ciele sociálnej ekonomiky, orgány štátnej správy a regionálnej a miestnej 

samosprávy. Každý subjekt má svoje osobitné postavenie v systéme sociálnej ekonomiky.  

 

Štát vytvára podmienky na odstránenie vlastného monopolu v poskytovaní verejných služieb 

a svojou finančnou, metodickou a kontrolnou účasťou je garantom rozvoja týchto služieb.  

 

Podľa Korimovej a kol. (2008; Korimová 2014) sú subjekty sociálneho podnikania 

v systéme sociálnej ekonomiky vymedzené podľa ich cieľov, zodpovednosti a rozsahu a 

formy participácie na: 

 

1. Sociálne podniky – pôsobia v priestore sociálneho podnikania a prakticky realizujú 

ciele sociálnej ekonomiky.  

Patria k nim:  

• sociálne a výrobné družstvá invalidov, 

• chránené dielne, 

• zariadenia verejných, najmä sociálnych služieb, 

• neziskové organizácie poskytujúce všeobecnoprospešné činnosti, 

• charitatívne organizácie.  

 

Sociálne podniky môžu zriaďovať heterogénne subjekty trhu, najmä právnické a fyzické 

osoby za predpokladu, že rešpektujú princípy sociálnej ekonomiky, pôsobia v priestore 

sociálneho podnikania a ich ciele sa zameriavajú najmä na tvorbu pridanej sociálnej hodnoty 

a nie na tvorbu finančného zisku.  

 

2. Územná samospráva  (regionálna a miestna samospráva) 

- ako subgarant, spolukoordinátor a finančný participant v záujme rastu zamestnanosti, 

kvality života, znižovania chudoby a sociálnej exklúzie na svojom teritóriu môže 

v rámci sociálneho podnikania vytvárať ekonomické podmienky pri zakladaní rôznych 

typov sociálnych podnikov, rozvíjať sociálne partnerstvá a participovať na nich, 

koordinovať činnosť ostatných subjektov sociálnej ekonomiky. 

  

3. Štátna správa  
- ako hlavný garant, odborno-metodický, legislatívny koordinátor a finančný participant 

riešenia sociálnej politiky a sociálnej ekonomiky, hlavne v oblasti sociálnej 

spravodlivosti, rovnosti, sociálnej vylúčenosti a zamestnateľnosti znevýhodnených 

skupín, podporuje rozvoj sociálnych podnikov a alternatívnych modelov, ktoré 

reflektujú na jej hlavné ciele. 

  

Aj nový zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch definuje 

subjekt sociálnej ekonomiky. Okrem popisu toho, čo tieto subjekty robia, vymedzuje aj 

jednotlivé právne formy ich pôsobenia.  

Podľa § 4 ods. 1 zákona je subjektom sociálnej ekonomiky občianske združenie, nadácia, 

neinvestičný fond, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, 

družstvo alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá je zamestnávateľom, ktorí 
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a) nie sú väčšinovo riadení štátnym orgánom, štátny orgán ich z väčšej časti nefinancuje, 

nevymenúva ani nevolí štatutárny orgán ani viac ako polovicu jeho členov a nevymenúva 

ani nevolí viac ako polovicu členov riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu, 

b) vykonávajú hospodársku činnosť alebo nehospodársku činnosť v rámci aktivít sociálnej 

ekonomiky,  

c) a ak podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov, 

nevykonávajú ich výhradne na účely dosiahnutia zisku alebo zisk z nich používajú spôsobom 

podľa tohto zákona (Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch). 

 

Z tohto vyplýva, že verejný sektor má nezastupiteľnú úlohu v otázkach formovania 

trhového priestoru na realizáciu sociálneho podnikania a pôsobenia sociálnych podnikov.  

 

Európska Komisia (2011, č. 682) používa termín „sociálny podnik“ na označenie 

nasledujúcich typov podnikania: 

 ide o podniky, pre ktoré je sociálny alebo spoločenský cieľ spoločného dobra dôvodom 

komerčnej činnosti, často vo forme vysokej úrovne sociálnych inovácií, 

 ide o podniky, ktorých zisky sa reinvestujú hlavne na dosiahnutie tohto sociálneho cieľa, 

 ide o podniky, kde spôsob organizácie alebo systém vlastníctva odzrkadľuje poslanie 

podniku pomocou demokratických alebo participatívnych zásad alebo so zameraním na 

sociálnu spravodlivosť. 

 

4.4 Základné typy sociálnych podnikov  
 

Pre sociálne podniky neexistuje jednotná právna forma. V našom právnom systéme bola 

ukotvená vyššie spomenutá definícia subjektu sociálneho podnikania, ktorá široko umožňuje 

aby subjektom boli rôzne druhy organizácií ziskového i neziskového súkromného sektora.  

 

Sociálne podniky v iných krajinách fungujú vo forme sociálnych družstiev (hlavne 

v Poľsku), niektoré sú registrované ako súkromné spoločnosti s obmedzenou zárukou, niektoré 

sú vedené ako vzájomné spoločnosti a mnohé z nich sú neziskovými organizáciami, ako sú 

asociácie, dobrovoľné organizácie, charity alebo nadácie.  

 

Podľa Európskej únie v priestore sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania pôsobia 3 

základné typy sociálnych podnikov.  

1. družstvá - ktoré princípom svojpomoci napĺňajú predstavu o vzájomnom zapojení sa 

znevýhodnených skupín do hospodárskeho života, 

2. podporné spolky (služby zdravotných, sociálnych poisťovní, záložní), 

3. neziskové verejnoprospešné organizácie vrátane nadácií.  

 

4.4.1 Rozdelenie typov sociálnych podnikov podľa CMAF a ich typické charakteristiky 

 

Hlavní európski aktéri sociálnej ekonomiky, reprezentovaní konferenciou CEP-CMAF 

(Európska stála konferencia družstiev, vzájomných organizácií, združení a nadácií), z ktorej 

vznikla organizácia Social Economy Europe, 10. apríla 2002 prijali Chartu sociálnej 

ekonomiky, revidovanú v roku 2015, kde bola definovaná identita, základné hodnoty a 

charakteristiky spoločné pre všetky subjekty sociálnej ekonomiky (Social Economy Europe). 

Podľa Charty sociálnej ekonomiky v rámci sociálnej ekonomiky pôsobia najmä tieto typy 

sociálnych podnikov, ktoré majú aj svoje vlastné charakteristiky: 
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Družstvá 

- Majú dobrovoľné a voľné členstvo. 

- Členovia majú rovnakú váhu hlasu bez ohľadu na výšku majetkového podielu. 

- Členovia prispievajú k základnému kapitálu (vkladu), ktorý sa mení. 

- Príznačná pre tieto subjekty je autonómia a nezávislosť členov. 

- Hlavné oblasti, v ktorých pôsobia: poľnohospodárstvo, bankovníctvo, výroba, 

maloobchod a služby. 

 

Spolky/dobrovoľné združenia 

- Majú dobrovoľné a voľné členstvo. 

- Členovia majú rovnakú váhu hlasu, je založená na väčšine. 

- Členovia platia členské príspevky, nie je nutný základný vklad. 

- Príznačná pre tieto subjekty je autonómia a nezávislosť členov. 

- Hlavné oblasti činnosti, v ktorých pôsobia: poskytovanie služieb, dobrovoľná práca, 

šport. 

- Zastupovanie/reprezentácia. 

- Hlavné oblasti, v ktorých pôsobia: zdravotníctvo, sociálne a opatrovateľské služby 

 

Verejnoprospešné organizácie 

- Majú dobrovoľné a voľné členstvo. 

- Členovia majú rovnakú váhu hlasu založenú na väčšine. 

- Členovia platia členské príspevky, nie je nutný základný vklad. 

- Príznačná pre tieto subjekty je autonómia a nezávislosť členov. 

- Hlavné oblasti činnosti, v ktorých pôsobia: zdravotníctvo, životné a ostatné poistenie, 

zaopatrovacie systémy, hypotéky. 

 

Nadácie 

- Sú riadené správnou radou.  

- Kapitál získavajú z darov a príspevkov. 

- Hlavné oblasti činnosti, v ktorých pôsobia: financovanie výskumu a jeho realizácia, 

podpora medzinárodných, národných a miestnych projektov, poskytovanie grantov, 

vytváranie základov pre dobrovoľnícke služby, zdravie a starších občanov.  

 

4.4.2 Vývoj typológie sociálnych podnikov na Slovensku 

 

V slovenskom hospodárskom priestore postupne od začiatku 90. rokov minulého storočia 

začali svoju činnosť rôzne typy neziskových organizácií, ktoré boli postupne aj legislatívne 

ukotvené. Hlavné ciele ich činnosti boli prioritne orientované na rôzne marginalizované 

skupiny či jednotlivcov spoločnosti.  

Predtým, než na Slovensku vstúpili do platnosti novely zákona č. 5/2004 Z. z. o sociálnych 

podnikoch a zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, boli 

Korimovou (2008) vymedzené typy sociálnych podnikov tak formálneho, ako aj neformálneho 

charakteru, pričom bol zohľadnený typ a charakter „objektu“ - budúceho aktivovaného 

jednotlivca takto:  

 

1. sociálny podnik pre občanov so zdravotným postihnutím (aktuálne so špecifickými 

potrebami) 

Pri tomto type sociálnych podnikov išlo prevažne o: 

- chránené dielne, chránené pracoviská, chránené pracovné miesta výrobného 

a službotvorného typu, 
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- zaškoľovacie a zácvičné strediská (vzdelávacie a praktické strediská okresného či 

regionálneho charakteru podľa OKEČ a potrieb trhu práce, v spolupráci s agentúrami 

podporovaného zamestnávania – a agentúrami dočasného zamestnávania, 

- sociálne, resp. výrobné družstvo invalidov, 

- sociálny podnik na ambulantné a inštitucionálne poskytovanie verejných, najmä sociálnych 

služieb.  

 

2. sociálny podnik pre dlhodobo nezamestnaných  

Pri tomto type sociálnych podnikov sa predpokladala maximálna špecializácia s ohľadom na 

potreby konkrétnej ohrozenej skupiny občanov – nezamestnaných. Považovali sa za ne: 

- sociálny podnik ako zaškoľovacie a zácvičné praktické pracovisko, medzitrh v oblasti 

výroby a služieb. príprava na pracovný trh – s pracovným cyklom 1-3 roky, 

- sociálny podnik na vzdelávanie a doplnkové vzdelávanie marginalizovaných skupín 

(celoživotné, rekvalifikačné vzdelávanie, formálne i neformálne vzdelávacie inštitúcie),  

- sociálne výrobné družstvo a sociálny výrobný podnik pre nezamestnaných, ktorí sú 

flexibilnejší v príprave na klasický trh práce bez povinnosti zaškoľovania; 

- sociálny podnik na ambulantné a inštitucionálne poskytovanie verejných, najmä sociálnych 

služieb (resocializačné zariadenia, domovy pre osamelých rodičov, domovy dôchodcov, 

krízové centrá). 

 

3. sociálny podnik včlenený do štruktúry klasického podniku ako špecifická jednotka, 

v ktorej zamestnávateľ sústreďuje svojich zamestnancov, resp. novoprijatých 

zamestnancov s potrebou zmeniť ich odbornú a praktickú kvalifikáciu (podiel verejných 

financií je najnižší, pretože ide o zamestnancov, ktorí majú pracovné návyky a môžu 

produkovať zisk). Cyklus zaradenia bol 6-12 mesiacov. 

 

4. sociálny podnik pre deti a mládež – sociálny podnik na vzdelávanie detí, mládeže bez 

ukončeného základného vzdelania z marginalizovaných skupín rodičov.   

 

Väčšina týchto typov sociálnych podnikov bola zameraná na pomoc znevýhodneným 

skupinám občanov, či už z hľadiska zdravotného postihnutia (invalidity), alebo dlhodobej 

nezamestnanosti, alebo inej formy sociálnej exklúzie. Dôraz bol kladený aj na podporné 

vzdelávacie subjekty pre skupiny detí a mládeže z marginalizovaných rodín. 

Toto zameranie je samozrejme prítomné aj v súčasnosti podľa aktivít 

všeobecnoprospešných služieb, ktoré zákon definuje.  

 

Od roku 2018, kedy na Slovensku platí zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch sú sociálne podniky rozdelené v prvom rade podľa napĺňania 

záujmu, či už jednotlivca, komunity alebo verejnosti. Registrovaný sociálny podnik, ktorý 

dosahuje pozitívny sociálny vplyv napĺňaním verejného záujmu, je verejnoprospešný podnik 

a komunitného záujmu, je komunitnoprospešný podnik. 

 

Z hľadiska zamerania činnosti môže byť registrovaný sociálny podnik: 

 

• integračným podnikom, 

• sociálnym podnikom bývania, 

• všeobecným registrovaným sociálnym podnikom. 
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Obr. 15 Druhy registrovaných sociálnych podnikov podľa zákona č. 112/2018 Z. z. 

o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa NP ISE, 2020a 

 

Všetky tieto druhy sociálnych podnikov podľa § 4 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z. majú 

právne formy podnikania podľa platného Obchodného zákonníka, prípadne Živnostenského 

zákona alebo ide o právne formy organizácií podľa zákonov, ktoré upravujú pôsobenie 

organizácií neziskového sektora – zákon o nadáciách, zákon o združovaní občanov, zákon 

o neinvestičných fondoch, zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby. 

Na Slovensku je možné, aby sa jednotlivé právne formy už existujúcich podnikov – 

ako spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, alebo podnikatelia podnikajúci 

na základe živnostenského oprávnenia, či družstvá, rovnako aj už existujúce neziskové 

organizácie rôznej právnej formy – občianske združenia, nadácie - stali sociálnymi 

podnikmi a získali štatút registrovaných sociálnych podnikov na základe splnenia 

podmienok, ktoré určuje zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch.  

Zákon taktiež rozlišuje medzi subjektami „registrovaný sociálny podnik“, ale aj subjekt 

„podnik so sociálnym dosahom“. Charakteristikou jednotlivých typov podnikov podľa tohto 

zákona č. 112/2018 Z. z. sa zaoberá 5. kapitola.  

 

Každý sociálny podnik teda má svoju klasickú právnu formu pôsobenia alebo podnikania 

a takýto subjekt dodržiava zákonné povinnosti vyplývajúce pre danú právnu formu podnikania 

podľa Obchodného zákonníka, no zároveň aj podľa zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike 

a sociálnom podnikaní, ak mu je priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku.  

Ku koncu roka 2021 sú prevažne využívanými právnymi formami sociálnych podnikov 

na Slovensku: spoločnosti s ručením obmedzeným, občianske združenia, živnosti.  

V prílohe A je možné nájsť rozpis jednotlivých právnych foriem sociálnych podnikov 

a ich fungovanie podľa platnej legislatívy (NP ISE, 2020b).  

 

4.4.3 Sociálna ekonomika v Českej republike 

 

Od roku 2009 sú v Českej republike opakovane vyhlasované grantové výzvy v rámci 

programov EU (fond ESF), ktorých výsledkom je vznik a podpora niekoľkých stoviek 

sociálnych podnikov. Na rozdiel od Slovenskej republiky, bola však práve v ČR zriadená 

pracovná skupina TESSEA (rok 2009), ktorá získala viaceré PHARE (predvstupové) projekty 

EÚ a spolu s EF UMB aj iné medzinárodné projekty pre vznik sociálnych podnikov. Chýba im 

však inštitucionálny základ, pojem „sociálne podnikanie“ nie je zatiaľ ukotvený v českom 

práve. 

Integračný podnik – 

verejnoprospešný podnik, 

ktorého pozitívnym sociálnym 

vplyvom je podpora 

zamestnanosti prostredníctvom 

zamestnávania znevýhodnených 

alebo zraniteľných osôb. 

Sociálny podnik 

bývania – 

verejnoprospešný podnik, 

ktorého pozitívnym 

sociálnym vplyvom je 

zabezpečovanie 

spoločensky prospešného 

nájomného bývania. 

Všeobecný registrovaný 

sociálny podnik –  

pozitívny sociálny vplyv 

dosahuje napĺňaním verejného 

alebo komunitného záujmu 

poskytovaním ktorejkoľvek 

spoločensky prospešnej služby 

uvedenej v zákone o sociálnej 

ekonomike a sociálnych 

podnikoch.  
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Aj napriek chýbajúcej legislatíve existujú rôzne typy sociálnych podnikov. Syrovátková 

(2012) člení subjekty sociálnej ekonomiky v Českej republike podľa 

právneho/inštitucionálneho prístupu na: 

a) Právne formy organizácií občianskeho sektora (všeobecne prospešná spoločnosť, 

občianske združenia, evidované právnické osoby cirkvi, nadácie, nadačný fond) 

b) Družstvá 

c) Obchodné spoločnosti (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť) 

d) Osoby samostatne činne zárobkové, ak sú zo znevýhodnenej sociálnej skupiny. 

 

V Českej republike existujú časovo vymedzené systémy združovania a podpory sociálnych 

podnikov (tematická sieť EQUAL ESF, platforma TESSEA). Aktuálne v Čechách pôsobí 

niekoľko regionálnych združení. Je realizovaný systémový projekt Ministerstva práce 

a sociálních věcí ČR zameraný na konzultácie, pomoc a propagáciu sociálneho podnikania 

v ČR, ktorý skončil v roku 2021 (Procházková a kol., 2018). 

 

Kontrolné otázky:  

1. Popíšte sektorové postavenie sociálnej ekonomiky podľa Korimovej a ako nového 

sektora v rámci Pestoffovho modelu podľa Pčolinskej. 

2. Prečo je občianska spoločnosť a angažovanosť významná z pohľadu sociálnej 

ekonomiky? 

3. Aké sú ciele sociálneho podnikania? 

4. Definujte objekt a subjekty sociálneho podnikania. 

5. Aké sú základné zásady a princípy sociálneho podnikania? 

6. Čo charakterizuje sociálny podnik oproti klasickému podniku a podniku spoločenskej 

zodpovednosti? 

7. Aké typy sociálnych podnikov sú definované podľa Charty sociálnej ekonomiky? 

8. Ako je definovaný subjekt sociálnej ekonomiky podľa zákona č. 112/2018 Z. z. 

o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch na Slovensku? 

9. Aké typy sociálnych podnikov definuje zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch na Slovensku? 
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https://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/wysiwyg_uploads/0913e2cfd408ab51/uploads/ES_OZP_OSV_STUDIE_3_FINAL.docx
https://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/wysiwyg_uploads/0913e2cfd408ab51/uploads/ES_OZP_OSV_STUDIE_3_FINAL.docx
https://www.socialeconomy.eu.org/the-social-economy/the-social-economy-charter/
https://www.socialeconomy.eu.org/the-social-economy/the-social-economy-charter/
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Téma: Legislatívne vymedzenie sociálneho podniku na Slovensku a vo vybraných krajinách 

Obsah: Legislatívna úprava sociálneho podnikania v jednotlivých krajinách Európy (Španielsko, 

Portugalsko, Francúzsko, Belgicko), ale aj v ostatných krajinách sveta. Vývoj formovania legislatívy 

ohľadne sociálneho podnikania na Slovensku. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Zákon 

č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. 

 

5 LEGISLATÍVNA ÚPRAVA SOCIÁLNEHO PODNIKANIA VO 

VYBRANÝCH KRAJINÁCH A NA SLOVENSKU 

 

5.1 Legislatívna úprava sociálneho podnikania vo vybraných krajinách  
 

V posledných rokoch väčšina Európskych krajín venovala pozornosť tvorbe zákonov 

zameraných na sociálnu ekonomiku. Prvé zákony konkrétne zamerané na sociálnu ekonomiku 

vznikli v Španielsku (2011), Grécku (2011 a 2016), Holandsku (2012), Portugalsku (2013), 

Francúzsku (2014) a Rumunsku (2016) a na regionálnych úrovniach v Belgicku (Valónsko, 

Brusel a Flámsko 2008) a v Španielsku (Galícia).  

V jednotlivých krajinách majú tieto zákony a právne regulácie rozličné názvy. Definície 

sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania sú prispôsobené vývoju tohto sektora národného 

hospodárstva v tej ktorej krajine.  

 

Tab. 3 Prehľad zákonov týkajúcich sa sociálnej ekonomiky v Európskych krajinách 

Krajina Typ  Názov zákona 

Bulharsko  Návrh 

zákona 

Špecifický národný rozpracovaný zákon o sociálnej ekonómii 

(2016) 

Chorvátsko Plán Stratégia rozvoja sociálneho podnikania v Chorvátsku na 

obdobie 2015-2020 (2015) 

Česká 

republika 

Návrh 

zákona 

Neoficiálne kroky k návrhu zákona o sociálním podniku 

(2018) 

Dánsko Zákon Zákon č. 711 o registrácii sociálno-ekonomických podnikov 

(nadobudol účinnosť v januári 2015) 

Francúzsko  Zákon Národný zákon 2014-856 o sociálnej a solidárnej ekonomike 

(2014) 

Grécko Zákon Sociálna ekonómia a sociálne podniky (2011) 

 Zákon Zákon 4430/2016 o sociálnej a solidárnej ekonómii (2016) 

Taliansko Zákon Zákon č. 106 o reforme tretieho sektora (2016) 

 Návrh 

zákona 

Nový návrh zákona o sociálnych podnikoch a nový zákon 

o regulácii tretieho sektora (2017) 

Poľsko Návrh 

zákona 

Sociálna ekonómia (2012), už prijatý Zákon o sociálnom 

družstve (2006) 

 Plán Národný program rozvoja sociálnej ekonómie (2014) 

Litva Zákon Príkaz č. 4-207 Ministra hospodárstva o „Koncepte 

sociálneho podnikania (2015) 

Luxembursko Zákon Zákon zohľadňujúci vytvorenie podnikov so sociálnym 

vplyvom (2016) 

Malta Návrh 

zákona 

a označenie 

Návrh zákona, ktorý hľadá odpoveď na novú právnu formu 

sociálneho podniku a organizáciu sociálneho podniku (2015) 

Holandsko  Zákon  Zákon o sociálnych podnikoch (2012) 
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Portugalsko Zákon Národný zákon o sociálnej ekonómii (2013) 

Rumunsko Zákon Zákon 219/15 o sociálnej ekonómii (2015) 

 Vyhláška Metodologické normy pre aplikovanie Zákona o sociálnej 

ekonómii, ktoré boli prijaté Vládnym nariadením č. 585 

(2016) 

Slovensko Zákon Zákon č. 112/2018 Z. Z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch 

Slovinsko Zákon Zákon o sociálnom podnikaní (2011) 

Španielsko Zákon Národný zákon o sociálnej ekonómii (2011) 

Zdroj: European Economic and Social Committee, 2017; Procházková, I. a kol., 2018 

 

Sociálna ekonomika sa rozvíja aj v krajinách mimo Európskej únie. Rámcové zákony 

alebo všeobecné sociálne hospodárske zákony boli prijaté aj v Kolumbii (1998), Ekvádore 

(2008), Bolívii (2009), Mexiku (2012), ale napríklad aj v regiónoch Brazílie, Talianska 

a Argentíny (TIESS - Territoires innovants en économie sociale).  

Napr. v mnohých provinciách a územiach v Kanade existujú iniciatívy, ktoré podporujú 

zložky sociálnej ekonomiky prostredníctvom: podpory dobrovoľníckeho sektora 

(Newfoundland, BC, a New Brunswick), angažovanosti sociálnej ekonomiky v stratégiách 

znižovania chudoby (Québec, Newfoundland, Ontario, Manitoba), programov financovania 

komunitného hospodárskeho rozvoja a sociálneho podnikania (Québec, Nové Škótsko a Prince 

Edward Island), legislatívy a podpory úlohy sociálnej ekonomiky v trvalo udržateľnom rozvoji 

(Nové Škótsko, Manitoba) a obnoviteľnej energii (Ontário). Túto úlohu podporuje aj niekoľko 

jurisdikcií komunitného hospodárskeho rozvoja a družstiev na vidieku a revitalizácii severu. 

Vládna podpora je silnejšia a koherentnejšia v Québecu a s inštitucionalizovaným dlhodobým 

financovaním od vládnych a mimovládnych investorov sa rozrástol počet podnikov sociálnej 

ekonomiky. Vláda v Québecu predstavila už v roku 2008 Akčný plán pre kolektívne 

podnikanie, ktorý posilňuje medzivládnu podporu sociálnej ekonomiky (Amyot, Downing, 

Tremblay, 2010). Zákon o sociálnej ekonomike bol v Québecu prijatý v roku 2013. 

Všetky tieto zákony obsahujú definíciu sociálnej ekonomiky a podnikov sociálnej 

ekonomiky, zásady, hodnoty a opatrenia, ktoré sa majú implementovať, ako sú akčné plány a 

organizácie zodpovedné za ich monitorovanie. Rozoznávajú celý rad právnych foriem 

(združenie, družstvá, vzájomné spoločnosti a iné podobné subjekty) a ich vplyv na trvalo 

udržateľný rozvoj. Rámcové akty sú charakterizované svojou dĺžkou a vplyvom, ktorý majú na 

ostatné zákony. Niektoré rámcové akty, ako napríklad zákony Quebecu alebo Portugalska sú 

relatívne krátke a nemusia nevyhnutne vyžadovať zmenu a doplnenie iných zákonov, zatiaľ čo 

zákony Francúzska alebo Ekvádoru (ale napr. aj Slovenska) sú dlhšie a nadväzujú aj na iné 

zákony (TIESS - Territoires innovants en économie sociale).  

 

5.1.1 Vývoj formovania legislatívy o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní na 

Slovensku 

 

V tejto podkapitole predkladáme krátky sumár vývoja legislatívy súvisiacej so sociálnym 

podnikaním od roku 2004 po vstupe Slovenska do Európskej únie až po súčasnosť. 

V legislatívnej úprave je dôležité spomenúť zákon č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje možnosti podpory 

nezamestnaných a vytvára priestor pre ich začlenenie na trh práce.  

 

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov je zákonom, ktorý sa venuje právnym vzťahom pri poskytovaní služieb zamestnanosti 

v zmysle hľadania zamestnania, zmene zamestnania, obsadzovaní voľných pracovných miest 
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a uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom na pracovné uplatnenie 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.  

V rámci §50 tohto zákona bol stanovený Príspevok na podporu zamestnávania 

znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. 
 

V roku 2008 v rámci novely Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, platila: 

Podpora zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v sociálnom 

podniku v rámci §50b a §50c tohto zákona. 

 V §50b bol zadefinovaný sociálny podnik, jeho postavenie z hľadiska požiadania o 

status sociálneho podniku.  

 §50c sa dotýkal usmernení ohľadne príspevku na podporu vytvárania a udržania 

pracovných miest v sociálnom podniku pre znevýhodnených uchádzačov. 

 

Od 1. 5. 2013 vstúpila do platnosti novela zákona v rámci zmeneného znenia bodu 

Integrácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v sociálnom podniku – zostalo len 

znenie §50b, §50c sa vyradil. 

 

Od 1. 1. 2016 vstúpila do platnosti novela zákona, v rámci ktorej: 

 §50a niesol názov Subjekt sociálnej ekonomiky, kde bola stanovená definícia subjektu 

sociálnej ekonomiky. 

 §50b niesol názov Integrácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v sociálnom 

podniku pracovnej integrácie, kde bola stanovená definícia sociálneho podniku. 

 Opätovne sa doplnilo v rámci §50c - Integrácia znevýhodnených uchádzačov o 

zamestnanie u zamestnávateľa prechodného zamestnania.  

 

V roku 2018, od 1. 5. 2018 vstúpil do platnosti zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v rámci  

zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 boli §50a §50b zrušené).  

 

Už v roku 2019 bol zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch novelizovaný 

zákonom č. 374/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony. Taktiež vyhláškou č. 115/2019, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona č. 112/2018 upravujúce servisné poukážky. 

 

Počas pandémie Covid-19 bol tento zákon novelizovaný aj v roku 2020 – č. 94/2020 Z. z., 

kde vstúpil do platnosti § 32 Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-

19. 
V roku 2021 bol zákon znovu široko pripomienkovaný vo viacerých bodoch a očakáva sa 

jeho novela v roku 2022, ktorá by mala upraviť praktickú rovinu zakladania, fungovania 

a finančnej podpory subjektov sociálnej ekonomiky. 

  



77 

 

Téma: Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch I. 

Obsah: Základné pojmy: Spoločensky prospešná služba. Znevýhodnená osoba. Zraniteľná osoba. 

Zainteresovaná osoba. Sociálna ekonomika, subjekt sociálnej ekonomiky, sociálny podnik a podnik 

so sociálnym dosahom. Druhy sociálnych podnikov. 

 

5.2 Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 
 

Národná rada Slovenskej republiky dňa 13.3.2018 schválila Zákon o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch, ktorý vytvára komplexnú úpravu sektora sociálnej ekonomiky 

všeobecne a sociálnych podnikov zvlášť. Zákon je inšpirovaný viacerými zahraničnými 

predpismi a prispôsobený na podmienky a pomery v Slovenskej republike (Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny, 2018).  

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch predstavuje 

významný nástroj pomoci riešenia problémov, ktoré sa dotýkajú sociálnych a ekonomických 

rozmerov života spoločnosti (nezamestnanosť, ochrana životného prostredia, poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb). Zákon, ako právna norma, predstavuje sociálnu 

inováciu, pretože prináša nóvum v rozšírení pohľadu na podnikateľskú činnosť podľa práva, 

a v posledných rokoch i šíriacej sa praxe sociálneho podnikania, nielen v krajinách Európy. 

Je inováciou najmä s ohľadom na prínos nových udržateľných spôsobov riešenia 

spoločenských problémov, uvádza do vzťahov subjektov trhu nové procesy, organizačné 

usporiadanie a role. Cieľom zákona je vytvoriť podmienky pre rozvoj sociálnej ekonomiky 

a sociálneho podnikania na Slovensku (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2020).  

Popis zákona v tejto učebnici vychádza z platnej úpravy zákona č. 112/2018 Z. z. 

o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch  k 1. 1. 2021. 

 

Tento zákon ustanovuje  

• subjekty sociálnej ekonomiky,  

• sociálne podniky,  

• organizácie sektora sociálnej ekonomiky, 

• poskytovanie podpory pre podniky v širšom priestore sociálnej ekonomiky  

• a vymedzuje sektor sociálnej ekonomiky a štátnu správu v oblasti sociálnej ekonomiky. 

 

V ďalších kapitolách budú bližšie vysvetlené základné pojmy, subjekty sociálnej 

ekonomiky, sociálne podniky a ďalšie organizácie sektora sociálnej ekonomiky a štátnu správu 

v oblasti sociálnej ekonomiky podľa zákona. Poskytovanie podpory pre podniky v širšom 

priestore sociálnej ekonomiky je uvedené v samostatnej kapitole.  

 

5.2.1 Základné pojmy 

 

V paragrafe 2 zákona č. 112/2018 Z. z. sú vymedzené základné pojmy, ktoré súvisia so 

sociálnou ekonomikou a tým, na aké ciele sú jednotlivé subjekty sociálnej ekonomiky 

zamerané. Základným cieľom sociálneho podnikania, ktorý odlišuje túto formu od 

konvenčného podnikania, je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. 

 

Pozitívnym sociálnym vplyvom na účely tohto zákona je napĺňanie verejného záujmu 

alebo komunitného záujmu prostredníctvom poskytovania spoločensky prospešnej služby, 

ktorou je podľa ods. 4 zákona:  

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 
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d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 

g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, 

j) poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie 

spoločensky prospešnej služby podľa písmen a) až i). 

 

Napĺňaním verejného záujmu na účely tohto zákona podľa § 2 ods. 2 je poskytovanie 

spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť ako celok alebo pre neobmedzený okruh 

fyzických osôb, poskytovanie spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo 

zraniteľným osobám a poskytovanie spoločensky prospešnej služby podľa odseku 4 písm. g),i) 

a j).  

 

Napĺňaním komunitného záujmu na účely tohto zákona podľa § 2 ods. 3 je poskytovanie 

spoločensky prospešnej služby pre skupinu osôb, ktorú je možné ohraničiť a identifikovať 

podľa územného, členského, záujmového alebo iného objektívneho kritéria, okrem 

poskytovania spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným 

osobám a spoločensky prospešnej služby podľa odseku 4 písm. g), i) a j). 

 

Za poskytovanie spoločensky prospešnej služby sa bude vždy považovať:  

- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu a  

- poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie 

spoločensky prospešnej služby podľa písmen a) až i) 

a tieto spoločensky prospešné služby sa nemôžu nikdy označiť za napĺňanie komunitného 

záujmu. 

 

Aj keď znevýhodnené osoby sú uvedené aj v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti, zákon o sociálnej ekonomike vymedzuje podľa § 2 ods. 5 Znevýhodnenú 

osobu na účely tohto zákona ako fyzickú osobu, ktorá 

a) v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nebola zamestnaná okrem zamestnania v 

pracovnoprávnom vzťahu, ktorého trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, a 

ak jej zdaniteľné mesačné príjmy a mesačné príjmy zo starobného dôchodku, predčasného 

starobného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, výsluhového príspevku, 

výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku a vdoveckého výsluhového 

dôchodku nepresiahli v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa 

osobitného predpisu, a ktorá 

1. je mladšia ako 26 rokov veku, ukončila príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu 

na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako 2 rokmi a od jej ukončenia nemala 

zamestnanie, ktoré trvalo najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov, 

2. je staršia ako 50 rokov veku,  

3. je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich 

mesiacov, 

4. dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu, 

5. žije ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej 

starostlivosť alebo sa stará aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej 

dochádzky, 
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6. patrí k národnostnej menšine alebo etnickej menšine a potrebuje rozvíjať svoje 

jazykové znalosti, odborné znalosti alebo nadobúdať pracovné skúsenosti na účely získania 

trvalého zamestnania, alebo 

7. má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese. 

 

b) je osobou so zdravotným postihnutím, a to 

1. je uznaná za invalidnú alebo 

2. nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, 

duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu sa 

do pracovného prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou podľa lekárskeho 

posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie staršieho ako jeden rok alebo podľa 

rozhodnutia o nepriznaní invalidného dôchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nie 

staršieho ako dva roky.  

 

V ďalších odsekoch 6 a 7 uvádza zákon vymedzenie zraniteľnej osoby a zainteresovanej osoby.  

 

Zraniteľnou osobou na účely tohto zákona je 

 

a) prijímateľ sociálnej služby podľa osobitného predpisu, 

b) fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii, 

c) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami podľa osobitného predpisu okrem dieťaťa alebo žiaka 

podľa osobitného predpisu, 

d) dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktorých sú vykonávané opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

e) plnoletá fyzická osoba po skončení ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti, 

plnoletá fyzická osoba, ktorej bola poskytovaná na základe dohody starostlivosť v zariadení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po skončení výkonu súdneho rozhodnutia 

dovŕšením plnoletosti, alebo plnoletá fyzická osoba, ktorá bola zverená do osobnej 

starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča, do pestúnskej starostlivosti alebo ktorej bol 

súdom ustanovený poručník, 

f) fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, 

g) fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení poberania materského alebo po 

skončení poberania rodičovského príspevku, a to 18 mesiacov od skončenia poberania 

materského alebo od skončenia poberania rodičovského príspevku,  

h) fyzická osoba navracajúca sa na trh práce po skončení vykonávania osobnej asistencie 

alebo po skončení poberania peňažného príspevku na opatrovanie, a to 18 mesiacov od 

skončenia vykonávania osobnej asistencie alebo od skončenia poberania peňažného 

príspevku na opatrovanie, 

i) fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku,  

j) fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorej mesačný príjem nepresahuje trojnásobok sumy 

životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, 

k) fyzická osoba po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu ochrannej 

výchovy, a to 36 mesiacov od prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu 

ochrannej výchovy, 

l) fyzická osoba bez štátnej príslušnosti, 

m) azylant alebo cudzinec, ktorému sa poskytuje doplnková ochrana. 
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Zainteresovanou osobou na účely tohto zákona je 

a) priamo zainteresovaná osoba, ktorou je 

1. zamestnanec príslušného sociálneho podniku, 

2. spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje 

príslušný sociálny podnik, 

3. obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného sociálneho podniku, 

4. fyzická osoba, ktorá pre príslušný sociálny podnik v predchádzajúcich 12 po sebe 

nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín. 

 

b) nepriamo zainteresovaná osoba, ktorou je 

1. člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu občianskeho 

združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby (ďalej 

len „nezisková organizácia“), neinvestičného fondu, alebo účelového zariadenia cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti s právnou subjektivitou (ďalej len „účelové zariadenie cirkvi“), 

2. člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu iného sociálneho 

podniku alebo fyzická osoba, ktorá má majetkovú účasť v inom sociálnom podniku, 

3. fyzická osoba – podnikateľ, ktorá prispieva najmenej 1 % zo svojich zdaňovaných príjmov 

po zdanení na činnosť občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie, 

neinvestičného fondu, účelového zariadenia cirkvi alebo sociálneho podniku alebo ktorá 

vykonáva pre nich dobrovoľnícku činnosť, 

4. člen akademickej obce vysokej školy alebo fyzická osoba z odbornej verejnosti, ktorí 

vykonávajú pedagogickú činnosť, výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť 

v oblasti sociálnej ekonomiky, sociálnych podnikov alebo dosahovania pozitívneho 

sociálneho vplyvu sociálnym podnikom (Zákon č. 112/2018 Z. z. § 2; Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny, 2020). 

 

5.2.2 Sociálna ekonomika a subjekty sociálnej ekonomiky 

 

Sociálna ekonomika je podľa zákona č. 112/2018 Z. z. § 3 definovaná ako súhrn 

produktívnych, distribučných alebo spotrebiteľských aktivít vykonávaných prostredníctvom 

hospodárskej činnosti alebo nehospodárskej činnosti nezávisle od štátnych orgánov, ktorých 

hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.  

Nejde teda, o súhrn subjektov, ale o súhrn aktivít. Zákonodarca berie na zreteľ rozdiel 

medzi hospodárskou a nehospodárskou aktivitou a pod hospodárskou činnosťou rozumie takú 

ponuku tovarov a/alebo služieb na trhu, ktorá je odplatná a je teda predmetom výnosu alebo 

príjmu (Zákon č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci § 5, ods. 2; Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny, 2020). 

 

Subjekt sociálnej ekonomiky podľa § 4 je občianske združenie, nadácia, neinvestičný 

fond, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo 

fyzická osoba - podnikateľ, ktorá je zamestnávateľom, ktorí 

a) nie sú väčšinovo riadení štátnym orgánom, štátny orgán ich z väčšej časti nefinancuje, 

nevymenúva ani nevolí štatutárny orgán ani viac ako polovicu jeho členov a nevymenúva ani 

nevolí viac ako polovicu členov riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu, 

b) vykonávajú hospodársku činnosť alebo nehospodársku činnosť v rámci aktivít sociálnej 

ekonomiky, a 

c) ak podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov, 

nevykonávajú ich výhradne na účely dosiahnutia zisku alebo zisk z nich používajú spôsobom 

podľa tohto zákona. 
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Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch vymedzuje aj rozdiel 

medzi „sociálnym podnikom“ a „podnikom so sociálnym dosahom“.  

 

Podľa § 5 ods. 1 je sociálny podnik subjekt sociálnej ekonomiky, 

a) ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

hospodársku činnosť, 

b) ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, 

c) v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, 

ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby 

alebo poskytovania, 

d) ktorý, ak 

1. zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie 

hlavného cieľa podľa písmena b),  

2. časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov a 

pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ podľa písmena b), 

e) ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby. 

 

Podľa Výkladu zákona č. 112/2018, sociálny podnik musí vykonávať aspoň jednu zo 

svojich činností v rámci aktivít sociálnej ekonomiky, teda činnosť, ktorej hlavným cieľom je 

dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. Túto musí ďalej vykonávať nezávisle od štátnych 

orgánov a môže sa tak diať spôsobom vedenia hospodárskej alebo nehospodárskej činnosti. Je 

však podmienkou, aby sociálny podnik aspoň jednu zo svojich činností vykonával spôsobom 

hospodárskej činnosti, inak by sa v kontexte zákona o SE, ktorý v tomto vychádza zo zákona 

č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci, 

nemohol stať „podnikom“. Zákon však nekladie podmienku, že to musí byť práve hospodárska 

činnosť, ktorou dosahuje pozitívny sociálny vplyv. Kľúčové však je, že sociálny podnik musí 

vždy vykonávať činnosť smerujúcu k dosahovaniu merateľného pozitívneho sociálneho 

vplyvu, pričom jeho dosahovanie [v zmysle napĺňania verejného alebo komunitného záujmu] 

je jeho hlavným cieľom (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2020). 

 

Sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku, je 

registrovaným sociálnym podnikom. 

 

Podnik so sociálnym dosahom podľa ods. 3 je občianske združenie, nadácia, nezisková 

organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba - 

podnikateľ, ktorí vykonávajú sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť hospodársku činnosť, hlavným cieľom aspoň jednej ich hospodárskej činnosti je 

dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu a spĺňajú najmenej dve z týchto podmienok: 

a) k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré 

vyrábajú, dodávajú, poskytujú alebo distribuujú, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby 

alebo poskytovania, 

b) použijú viac ako 50 % zisku po zdanení z hospodárskej činnosti, ktorej hlavným cieľom 

je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, na dosiahnutie tohto hlavného cieľa, 

c) do spravovania hospodárskej činnosti, ktorej cieľom je dosahovanie pozitívneho 

sociálneho vplyvu, zapájajú zainteresované osoby. 

 

Podmienka podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu a odseku 3 písm. b) je splnená aj vtedy, 

ak sú finančné prostriedky vo výške zisku po zdanení použité jedným z týchto spôsobov: 

a) použité na investíciu účelovo určenú na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho 

vplyvu, 
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b) prevedené na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky na ich budúce 

použitie na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu alebo 

c) vložené do rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu na ich budúce použitie na 

dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, 

d) použité na krytie účtovnej straty do sumy daňovej straty; ak ide o registrovaný sociálny 

podnik, ktorý dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv výlučne nehospodárskou 

činnosťou, je podmienka podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu splnená uvedeným spôsobom 

najdlhšie počas piatich rokov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku 

(Zákon č. 112/2018 Z. z. § 5; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2020). 

 

Sociálny podnik a podnik so sociálnym dosahom sú na účely tohto zákona podnikmi v 

širšom priestore sociálnej ekonomiky. 

 

5.2.3 Druhy registrovaných sociálnych podnikov 

 

Podľa § 11 zákona ods. 1, Registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje pozitívny 

sociálny vplyv napĺňaním 

a) verejného záujmu, je verejnoprospešný podnik, 

b) komunitného záujmu, je komunitnoprospešný podnik. 

 

Z hľadiska zamerania činnosti zákon vymedzuje 3 druhy registrovaných sociálnych podnikov  

a) integračný podnik, 

b) sociálny podnik bývania, 

c) všeobecný registrovaný sociálny podnik. 

 

Tieto druhy si vyžadujú osobitnú reguláciu, než je platná všeobecná regulácia platná pre 

všetky sociálne podniky. Podľa Výkladu zákona ide o integračný podnik, pri ktorom sa 

stanovuje minimálny povinný podiel zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb, 

a o sociálny podnik bývania, pri ktorom zákon bližšie definuje tzv. oprávnenú osobu, ktorá 

môže byť prijímateľom predmetnej spoločensky prospešnej služby a rozsah, v akom má byť 

táto služba poskytovaná v zmysle podielu bytových jednotiek na celkovom počte bytov, 

ktoré je sociálny podnik povinný prenajímať za nájomné zodpovedajúce nákladom na byt 

(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2020).  

 

5.2.3.1 Integračný podnik 

 

Podľa § 12 ods. 1, integračný podnik je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym 

sociálnym vplyvom je podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania 

znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb. 

Pozitívny sociálny vplyv sa podľa ods. 2 meria percentom zamestnaných 

znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, pričom pozitívny sociálny vplyv sa považuje za 

dosiahnutý, ak integračný podnik zamestnáva z celkového počtu zamestnancov najmenej 30 % 

znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v 

rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, a ak ide o znevýhodnené osoby 

podľa § 2 ods. 5 písm. b) (teda osoby so zdravotným postihnutím) najmenej v rozsahu štvrtiny 

ustanoveného týždenného pracovného času. 

V integračnom podniku, v ktorom počet zamestnávaných znevýhodnených osôb a 

zraniteľných osôb klesne pod 30 % z dôvodu skončenia pracovného pomeru, z dôvodu 

uplynutia lehoty podľa odseku 3 alebo z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov v nadväznosti 

na investíciu, ktorá sa týka založenia novej prevádzkarne, rozšírenia výroby, diverzifikácie 
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výroby alebo zásadnej zmeny výrobného procesu, podmienka podľa odseku 2 sa považuje za 

splnenú najviac počas šiestich mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru, odo dňa 

uplynutia lehoty podľa odseku 3 alebo odo dňa zvýšenia počtu zamestnancov, ak integračný 

podnik počas týchto šiestich mesiacov prijme do zamestnania taký počet znevýhodnených osôb 

alebo zraniteľných osôb, aby splnil podmienku podľa odseku 2 (Zákon č. 112/2018 Z. z. § 12; 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2020).  

 

5.2.3.2 Sociálny podnik bývania 

 

Novým zákonom sa vytvoril právny rámec pre vznik špecifického druhu registrovaného 

sociálneho podniku, tzv. sociálny podnik bývania, ktorý má za cieľ zabezpečovať primerané a 

dôstojné bývanie pre konkrétne vymedzený okruh fyzických osôb po splnení zákonných 

podmienok. Tento druh registrovaného sociálneho podniku posilňuje priestor pre rozvoj 

nájomného bývania, inšpirovaným modelom z Rakúska (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 

rodiny, 2020). 

Podľa § 13 ods. 1 Sociálny podnik bývania je verejnoprospešný podnik, ktorého 

pozitívnym sociálnym vplyvom je zabezpečovanie spoločensky prospešného nájomného 

bývania. 

Spoločensky prospešným nájomným bývaním sa rozumie poskytovanie bývania, správy, 

údržby a obnovy bytového fondu prostredníctvom výstavby, prestavby alebo obstarania 

bytov na účely ich nájmu oprávneným osobám alebo prostredníctvom nájmu bytov týmto 

fyzickým osobám. Spoločensky prospešné nájomné bývanie je sociálnou službou všeobecného 

záujmu podľa osobitného predpisu. 

Oprávnenými osobami pre túto sociálnu službu všeobecného záujmu sú fyzické osoby, 

ktoré tvoria spoločnú domácnosť a ktorých mesačný príjem v úhrne neprevyšuje 

štvornásobok sumy životného minima. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci 

kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a počtu mesiacov, za ktoré tento príjem patril. 

Pozitívny sociálny vplyv sa podľa ods. 4 meria počtom bytov vo výstavbe, prestavbe 

alebo obstaraných bytov alebo percentom prenajímaných bytov.  
Napr. Pozitívny sociálny vplyv pri prenajímaní bytov sa považuje za dosiahnutý, ak 

sociálny podnik bývania prenajíma najmenej 70 % bytov, na ktoré bolo vydané kolaudačné 

rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie bytu, a ktoré vlastní, za nájomné zodpovedajúce 

nákladom na byt.  

U sociálneho podniku bývania, ktorý je družstvom alebo obchodnou spoločnosťou a ktorý 

prenajíma byty svojim členom alebo spoločníkom, sa mesačný príjem týchto členov alebo 

spoločníkov posudzuje ku dňu vloženia členského vkladu alebo vkladu. 

Nájomné zodpovedajúce nákladom na byt na účely odseku 4 zahŕňa nevyhnutné náklady 

spojené s obstaraním, správou a prevádzkou bytovej budovy, v ktorej sa byty nachádzajú. 

Sociálny podnik bývania nesmie byty alebo bytové budovy, ktoré vlastní a na ktorých 

výstavbu, prestavbu alebo obstaranie boli použité prostriedky získané z podpory podľa tohto 

zákona, počas 30 rokov odo dňa určenia súpisného čísla, vydania kolaudačného rozhodnutia 

alebo obstarania previesť na inú osobu ako sociálny podnik bývania (Zákon č. 112/2018 Z. 

z. § 13).  

 

5.2.3.3 Všeobecný registrovaný sociálny podnik 

 

Všeobecný registrovaný sociálny podnik v zákone nie je bližšie definovaný, avšak Výklad 

zákona podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny definuje tento druh nasledovne. 
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Všeobecný registrovaný sociálny podnik nie je ani integračným podnikom a nie je ani 

sociálnym podnikom bývania a nemôže poskytovať spoločensky prospešnú službu v oblasti 

zamestnávania alebo zabezpečovania bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. 

Podnik je nazvaný všeobecným preto, že môže napĺňať alebo dosahovať pozitívny 

sociálny vplyv spôsobom poskytovania spoločensky prospešnej služby všeobecne v 

ktorejkoľvek z oblastí spoločenského života podľa § 2 odsek 4 písm. a) až j) zákona (napr. 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci (vrátane poskytovania 

sociálnych služieb, ktoré do sociálnej pomoci patria) a humanitárna starostlivosť, tvorba, 

rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt a ďalšie). 

Podnik môže mať aj svoj konkrétny názov (napr. sociálny podnik ekologického 

poľnohospodárstva), no na účely zákonnej regulácie (a v zmysle priznania štatútu) bude 

považovaný za všeobecný registrovaný sociálny podnik (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 

rodiny, 2020). 

  



85 

 

Téma: Zákon č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch II. 

Obsah: Štatút registrovaného sociálneho podniku. Konanie o priznanie štatútu registrovaného 

sociálneho podniku. Zánik a zrušenie štatútu registrovaného sociálneho podniku. Register sociálnych 

podnikov. Výkon štátnej správy v oblasti sociálnej ekonomiky. Organizácie sektora sociálnej 

ekonomiky. 

 

5.3 Priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku a niektoré 

povinnosti registrovaných sociálnych podnikov 
 

Subjekt, ktorý naplnil znaky sociálneho podniku podľa § 5 ods. 1 zákona sa môže, ale 

nemusí stať registrovaným sociálnym podnikom. Ak sa ním rozhodne stať, môže o to požiadať 

príslušný orgán  - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  

 

5.3.1 Podmienky priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku 

 

§ 6 ods. 1 zákona určuje podmienky priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku. 

Tento štatút je možné priznať žiadateľovi, ktorý  

 

a) spĺňa podmienky podľa § 5 ods. 1, teda podmienky, ktoré musí spĺňať sociálny podnik 

zo zákona a ak žiada o priznanie štatútu 

1. registrovaného integračného sociálneho podniku, spĺňa aj podmienky dosahovania 

pozitívneho sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa zákona,  

2. registrovaného sociálneho podniku bývania, spĺňa aj podmienky dosahovania pozitívneho 

sociálneho vplyvu a spôsobu jeho merania podľa zákona, 

3. všeobecného registrovaného sociálneho podniku, dosahuje väčší pozitívny sociálny vplyv 

ako podnikateľ, ktorý obdobnú činnosť vykonáva na účel dosiahnutia zisku, 

 

b) má zriadený poradný výbor podľa § 9 alebo uplatňuje demokratickú správu podľa § 10, 

 

c) má základný dokument, ktorý obsahuje 

1. opis hlavného cieľa žiadateľa podľa § 5 ods. 1 písm. b), 

2. spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu, 

3. predmet hospodárskej činnosti, 

4. opis, akým spôsobom tovary alebo služby, ktoré žiadateľ vyrába, dodáva, poskytuje alebo 

distribuuje, alebo spôsob ich výroby alebo poskytovania prispievajú k dosahovaniu pozitívneho 

sociálneho vplyvu, 

5. záväzok žiadateľa využívať viac ako 50% zisku na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 

1 písm. b) a určenie postupov a pravidiel rozdeľovania zvyšnej časti zisku, ktoré nenarušia 

hlavný cieľ, 

6. opis zapájania zainteresovaných osôb prostredníctvom poradného výboru podľa § 9 alebo 

uplatňovaním demokratickej správy podľa § 10, 

 

d) má sídlo, ak ide o PO, alebo miesto podnikania, ak ide o FO, na území Slovenskej 

republiky, iného členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o 

Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie, 

 

e) je dôveryhodný,  

 

f) má vypracovaný projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku vo vzťahu k činnosti, 

ktorou dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv, a vo vzťahu k hospodárskej činnosti; u 
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žiadateľa, ktorý je novým podnikom, a u žiadateľa podľa § 7 ods. 5 poslednej vety projekt 

činnosti obsahuje aj kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov najmenej na tri 

hospodárske roky, 

 

g) je bezúhonný; ak ide o PO, podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj štatutárny orgán alebo 

člen štatutárneho orgánu, 

 

h) ak žiada o priznanie štatútu integračného podniku, má najmenej dvoch zamestnancov v 

pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného 

pracovného času, 

1. ktorí nie sú spoločníkmi obchodnej spoločnosti, ak ide o žiadateľa, ktorý je obchodnou 

spoločnosťou, alebo 

2. ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, 

 

i) nemá nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na 

sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej 

republike, v štáte sídla, ak ide o PO, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o FO, 

 

j) nemá nedoplatky na dani v Slovenskej republike, ktorej správcom je daňový úrad alebo 

colný úrad, v štáte sídla, ak ide o PO, alebo v štáte miesta podnikania, ak ide o FO, 

 

k) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti 

o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, 

 

l) nemá na majetok vyhlásený konkurz, proti ktorému nebolo zastavené konkurzné konanie 

pre nedostatok majetku, alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v 

reštrukturalizácii a nie je v likvidácii, 

 

m) nemal zrušený štatút registrovaného sociálneho podniku v období troch rokov pred 

podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku. 

 

Základným dokumentom podľa odseku 1 písm. c) 

a) občianskeho združenia, účelového zariadenia cirkvi, družstva a akciovej spoločnosti sú 

stanovy, 

b) neziskovej organizácie je štatút, 

c) nadácie je nadačná listina, 

d) verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a spoločnosti s ručením 

obmedzeným je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina, 

e) jednoduchej spoločnosti na akcie je zakladateľská zmluva, zakladateľská listina alebo 

stanovy, 

f) fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom, a žiadateľa, ktorý má sídlo alebo 

miesto podnikania na území iného členského štátu, je iný dokument. 

 

Zákon ešte dopĺňa, že za dôveryhodný subjekt sa nepovažuje ten, u koho je 

preukázateľne spochybnené, že bude v súvislosti s vykonávaním hospodárskej činnosti 

registrovaného sociálneho podniku čestne a svedomito plniť povinnosti podľa zákona, alebo 

osobitných predpisov. A za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený 

za úmyselný trestný čin, ak jeho odsúdenie nebolo zahladené alebo sa na neho nehľadí, akoby 

nebol odsúdený (Zákon č. 112/2018 Z. z. § 6).  
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Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku 
 

Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku sa podľa § 7 začína na 

žiadosť. Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku musí byť písomná, 

musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a určenie druhu registrovaného sociálneho 

podniku, o ktorého priznanie štatútu žiadateľ žiada. Žiadosť o štatút sa podáva v elektronickej 

podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému 

sociálnej ekonomiky. 

 

Prílohou k žiadosti o štatút sú: 

 

a) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu a súhlas s 

ich spracovaním, alebo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

 

b) základný dokument, ak ide o žiadateľa, ktorý 

1. nie je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, 

2. má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, na 

území iného členského štátu, 

 

c) projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku, 

 

d) ak ide o žiadateľa, ktorý má sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo miesto podnikania, ak 

ide o fyzickú osobu, na území iného členského štátu; tento žiadateľ je povinný preukázať:  

 splnenie podmienky bezúhonnosti,  

 doklad o zriadení sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo o mieste podnikania, ak ide o 

fyzickú osobu na území iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou 

stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore lebo Švajčiarskej konfederácie,  

 že nemá nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistenie na 

sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie v štáte sídla, 

ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta podnikania ak ide o fyzickú osobu,  

 nemá nedoplatky na dani v štáte sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo v štáte miesta 

podnikania, ak ide o fyzickú osobu,  

 neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o 

priznanie žiadosti o štatút,  

 nemá na majetok vyhlásený konkurz, nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre 

nedostatok majetku, alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v 

reštrukturalizácii a nie je v likvidácií. 

 

Ak iný členský štát také doklady nevydáva, je možné ich nahradiť čestným vyhlásením. 

 

e) Osvedčenie o dôveryhodnosti, ktoré je fakultatívne (Ministerstvo práce, sociálnych vecí  a 

rodiny, 2020). 

V rámci konania o priznanie štatútu Ministerstvo práce rozhoduje na základe vlastného 

overovania všetkých podmienok, ktoré žiadateľ podľa zákona o SE musí spĺňať, a na základe 

posúdenia predložených dokumentov zo strany žiadateľa. Ministerstvo práce je rovnako 

povinné prihliadať na osvedčenie organizácie sektora sociálnej ekonomiky o 

dôveryhodnosti žiadateľa. 

 

Ak žiadateľ splní podmienky, ministerstvo práce mu prizná štatút registrovaného 

sociálneho podniku; táto skutočnosť sa vyznačí v spise a rozhodnutie sa nevyhotovuje.  
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Štatút registrovaného sociálneho podniku sa priznáva bez časového obmedzenia. 

Ministerstvo práce doručí registrovanému sociálnemu podniku osvedčenie o priznaní štatútu 

registrovaného sociálneho podniku. Z osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného sociálneho 

podniku musí vyplývať, ktorú spoločensky prospešnú službu registrovaný sociálny podnik 

poskytuje. 

 

Registrovaný sociálny podnik je pri svojom obchodnom mene alebo názve povinný 

uvádzať označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“ (Zákon č. 

112/2018 Z. z. § 7). 

 

Zánik a zrušenie štatútu registrovaného sociálneho podniku 
 

Štatút registrovaného sociálneho podniku zaniká podľa § 8 zákona 

a) zánikom právnickej osoby alebo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, jej smrťou či 

vyhlásením za mŕtvu alebo ukončením jej podnikateľskej činnosti, 

b) vrátením štatútu registrovaného sociálneho podniku, 

c) porušením ustanovenia odseku 4 § 8 zákona, ktoré hovorí o splynutí, resp. zlúčení s iným 

registrovaným sociálnym podnikom. 

 

Ministerstvo práce zruší štatút registrovaného sociálneho podniku, ak registrovaný 

sociálny podnik porušil povinnosť spĺňať stanovené podmienky, nepreukázal splnenie 

podmienok v stanovenej lehote podľa , § 8 ods. 2 zákona, resp. ak porušil zákaz nelegálneho 

zamestnávania. 

 

Podľa ods. 4 § 8  zákona, registrovaný sociálny podnik môže splynúť alebo sa zlúčiť iba 

s iným registrovaným sociálnym podnikom. Ak sa registrovaný sociálny podnik rozdelí, 

osoby, na ktoré prechádza jeho imanie, musia byť tiež registrovanými sociálnymi podnikmi 

(Zákon č. 112/2018 Z. z. § 8). 

 

5.3.2 Poradný výbor  

 

Sociálny podnik uchádzajúci sa o štatút RPS si už v rámci tvorby základných dokumentov 

musí vybrať, či v rámci štruktúry svojich orgánov vytvorí poradný výbor alebo bude uplatňovať 

súbor pravidiel v rámci svojej vnútornej organizácie a fungovania spôsobom, ktorý zákon o SE 

nazýva demokratickou správou. Tieto dva spôsoby prakticky zaručujú dodržanie jednej zo 

základných podmienok, že sociálne podniky „do spravovania svojej činnosti zapájajú 

zainteresované osoby“. 

 

Poradný výbor má najmenej 3 členov. Aj keď horná hranica počtu členov nie je 

stanovená, odporúča sa aby v Poradnom výbore bol nepárny počet členov.  

Členom poradného výboru môže byť len zainteresovaná osoba. Väčšinu členov 

poradného výboru musia tvoriť priamo zainteresované osoby, pričom ak 

a) registrovaný sociálny podnik má zamestnancov, najmenej jeden z nich musí byť členom 

poradného výboru, 

b) ide o integračný podnik, najmenej jeden člen poradného výboru musí byť zamestnancom, 

ktorý je znevýhodnenou osobou alebo zraniteľnou osobou. 

 

Poradný výbor sa zúčastňuje na fungovaní registrovaného sociálneho podniku, na 

dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu registrovaného sociálneho podniku a na 

hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu prostredníctvom: 
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a) prerokovania informácií – čo je základná kompetencia poradného výboru, 

b) právom na informácie, 

c) kontrolnou činnosťou vykonávanou v registrovanom sociálnom podniku. 

 

Registrovaný sociálny podnik prerokuje s poradným výborom najmä tieto informácie:  

a) dôležité otázky rozvoja podniku a napĺňanie hlavného cieľa jeho činnosti, 

b) stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä ak je 

ohrozená zamestnanosť, 

c) zásadné otázky sociálnej politiky a opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok, 

d) rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v 

zmluvných podmienkach, 

e) obmedzenie alebo zastavenie činnosti registrovaného sociálneho podniku alebo jeho 

časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zmenu právnej formy registrovaného sociálneho 

podniku, 

f) opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu 

bezpečnosti a zdravia pri práci. 

 

Poradný výbor má právo byť informovaný zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase 

o  hospodárskej a finančnej situácii v registrovanom sociálnom podniku a o predpokladanom 

vývoji jeho činnosti. 

 

V rámci kontroly sú členovia poradného výboru oprávnení najmä 

a) vstupovať v dohodnutom čase na pracoviská registrovaného sociálneho podniku, 

b) vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady, 

c) podávať návrhy na zlepšovanie pracovných podmienok, 

d) vyžadovať od registrovaného sociálneho podniku, aby dal pokyn na odstránenie 

zistených nedostatkov a prijal opatrenia na zabránenie porušovania povinností zo zákona a 

zo zmlúv, 

e) vyžadovať od registrovaného sociálneho podniku informácie o tom, aké opatrenia boli 

vykonané na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly. 

 

Ak v registrovanom sociálnom podniku nepôsobí odborová organizácia, ani 

zamestnanecká rada, poradný výbor má právo kontrolovať aj dodržiavania pracovnoprávnych 

predpisov (mzdové predpisy, záväzky vyplývajúce z kolektívnej zmluvy). 

 

Poradný výbor zasadá najmenej jedenkrát za štvrťrok, teda raz za tri mesiace. Zo 

zasadnutia poradného výboru sa vyhotoví zápisnica, ktorú registrovaný sociálny podnik na 

požiadanie poskytne ministerstvu práce. 

Členovi poradného výboru je možné za členstvo v poradnom výbore poskytnúť odmenu 

(Zákon č. 112/2018 Z. z. § 9; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2020). 

 

5.3.3 Demokratická správa 

 

Zákon v § 10 upravuje fungovanie demokratickej správy. Podľa Výkladu zákona sa 

demokratickou správou rozumie súhrn pravidiel vnútornej organizácie a fungovania 

registrovaného sociálneho podniku, ktorých uplatňovaním sa zabezpečuje zodpovedné a 

transparentné spravovanie registrovaného sociálneho podniku. Ak ju porovnáme s poradným 

výborom, ktorý funguje na základe zákonom vymedzených pravidiel, demokratickou správou 

sa nevytvára žiaden orgán, ale registrovaný sociálny podnik v rámci vnútornej organizácie 

funguje na základe určených pravidiel. Konkrétne pravidlá závisia od toho, o akú právnu 
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formu sa v prípade konkrétneho registrovaného sociálneho podniku jedná, t.j. či sa jedná o 

družstvo, občianske združenie, obchodnú spoločnosť, neziskovú organizáciu, nadáciu alebo 

účelové zariadenie cirkvi (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2020). Demokratickou 

správou sa rozumie možnosť každého zamestnanca vyjadriť sa k fungovaniu registrovaného 

sociálneho podniku a jeho participácia na ďalšom rozvoji.  

 

V registrovanom sociálnom podniku, ktorý je družstvom alebo občianskym združením, 

sa uplatňovaním demokratickej správy rozumie stav, keď 

a) zamestnanci tvoria väčšinu členov družstva alebo občianskeho združenia, 

b) väčšina zamestnancov je členom družstva alebo občianskeho združenia, 

c) pri hlasovaní na členskej schôdzi alebo obdobnom orgáne občianskeho združenia má 

každý člen jeden hlas. 

 

V registrovanom sociálnom podniku, ktorý je obchodnou spoločnosťou, sa uplatňovaním 

demokratickej správy rozumie stav, keď 

a) väčšina zamestnancov vlastní podiel na obchodnej spoločnosti, 

b) väčšinu majiteľov podielov tvoria zamestnanci, 

c) pri hlasovaní na valnom zhromaždení alebo obdobnom orgáne má každý majiteľ podielu 

jeden hlas bez ohľadu na veľkosť podielu. 

 

V registrovanom sociálnom podniku, ktorý je neziskovou organizáciou, nadáciou alebo 

účelovým zariadením cirkvi, sa uplatňovaním demokratickej správy rozumie stav, keď 

a) má v štatúte, nadačnej listine alebo v stanovách ustanovené valné zhromaždenie, ktoré 

má právo voliť správnu radu, 

b) zamestnanci majú väčšinu hlasov na valnom zhromaždení, 

c) väčšinu oprávnených hlasujúcich na valnom zhromaždení tvoria zamestnanci, 

d) pri hlasovaní na valnom zhromaždení má každý oprávnený hlasujúci jeden hlas (Zákon 

č. 112/2018 Z. z. § 10). 

 

5.3.4 Účtovníctvo a výročná správa 

 

Registrovaný sociálny podnik je povinný podľa § 14 účtovať v sústave podvojného 

účtovníctva podľa príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. Účtovným obdobím registrovaného sociálneho podniku je obdobie od 1. 

januára do 31. decembra v roku, t. j. obdobie kalendárneho roka. 

Registrovaný sociálny podnik je vo svojom účtovníctve povinný osobitne sledovať tie 

činnosti, ktoré vykonáva ako registrovaný sociálny podnik za účelom dosahovania 

pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV). Tieto špecifické činnosti sociálnej ekonomiky sleduje 

prostredníctvom analytických účtov. Výklad zákona dopĺňa: 

- V prípade ak registrovaný sociálny podnik PSV napĺňa spôsobom vykonávania 

hospodárskej činnosti, vedie samostatne v účtovnej evidencii túto hospodársku činnosť, 

alebo tieto hospodárske činnosti, či už spolu alebo jednotlivo (oddelene od možných 

ostatných druhov hospodárskej činnosti a oddelene od nehospodárskej činnosti). 

- V prípade ak PSV napĺňa spôsobom vykonávania nehospodárskej činnosti, vedie 

samostatne v účtovnej evidencii túto nehospodársku činnosť a samostatne činnosť 

hospodársku, pričom činnosti v každej kategórii činnosti môže viesť spolu alebo 

jednotlivo podľa vlastného uváženia a potreby (Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny, 2020). 
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Popri vypracovaní bežnej účtovnej závierky je registrovaný sociálny podnik povinný 

vypracovať aj výročnú správu podľa § 15 za príslušný kalendárny rok. Registrovaný sociálny 

podnik vypracuje výročnú správu za kalendárny rok v termíne určenom štatutárnym orgánom 

alebo základným dokumentom, najneskôr však do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.  

 

Registrovaný sociálny podnik je povinný mať účtovnú závierku a výročnú správu 

overenú štatutárnym audítorom ak  

a) príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je 

účtovná závierka zostavená, presiahne 200 000 eur alebo 

b) všetky príjmy registrovaného sociálneho podniku v účtovnom období, za ktoré je účtovná 

závierka zostavená, presiahnu 500 000 eur. 

 

Výročná správa registrovaného sociálneho podniku obsahuje najmä 

 

a) zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má registrovaný sociálny 

podnik uvedený vo svojom základnom dokumente, a prehľad činností vykonávaných v 

kalendárnom roku, 

b) účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, 

c) správu audítora, ak má registrovaný sociálny podnik povinnosť štatutárneho auditu, 

d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, 

e) prehľad príjmov v členení podľa zdrojov, 

f) stav a pohyb majetku a záväzkov, 

g) zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým došlo v 

priebehu kalendárneho roka, 

h) údaje určené valným zhromaždením, správnou radou alebo iným obdobným orgánom 

registrovaného sociálneho podniku. 

 

Registrovaný sociálny podnik predkladá výročnú správu do 15. júla nasledujúceho 

kalendárneho roka Ministerstvu práce, ktoré ju zverejňuje na svojom webovom sídle. 

Registrovaný sociálny podnik je povinný zverejniť výročnú správu na svojom 

webovom sídle, ak ho má zriadené (Zákon č. 112/2018 Z. z. § 14 a § 15). 

 

5.4 Výkon štátnej správy v oblasti sociálnej ekonomiky 
 

Výkon štátnej správy v oblasti sociálnej ekonomiky určuje dvoch aktérov a to:  

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na základe splnomocňovacieho ustanovenia 

§ 15 ods. 1 písm. i) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy.  

2. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré vypracúva a realizuje národné projekty v 

oblasti sociálnej ekonomiky (§ 25 ods. 4 zákona č. 112/2018 Z. z.).  

Okrem toho v oblasti sociálnej ekonomiky môžu vystupovať aj ďalšie orgány štátnej 

správy: Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (napr. v oblasti poskytovania nenávratnej zložky 

investičnej pomoci pre registrované sociálne podniky, umiestňovacích príspevkov 

integračnému podniku, vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku a iných foriem 

príspevkov), resp. iné orgány štátnej správy, v ktorých kompetencii sú otázky poskytovania 

rôznych foriem priamej alebo nepriamej podpory v dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu, 

napríklad i prostredníctvom sociálnych podnikov (Ministerstvo vnútra v oblasti pomoci 

marginalizovaným rómskym komunitám, Ministerstvo kultúry v kontexte obnovy národných 

kultúrnych pamiatok za účasti integračných podnikov a pod.) (Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny, 2020). 



92 

 

 

V zmysle § 25 ods. 1 zákona o sociálnej ekonomike vykonáva štátnu správu na úseku 

sociálnej ekonomiky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Podľa § 25 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch ods. 

1 má Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti štátnej správy sociálnej 

ekonomiky tieto funkcie: 

a) priznáva a zrušuje štatút registrovaného sociálneho podniku, 

b) priznáva a zrušuje postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky a 

najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky, 

c) ukladá pokuty podľa § 28, 

d) vedie register registrovaných sociálnych podnikov (ďalej len „register sociálnych 

podnikov“), 

e) vedie zoznam organizácií sektora sociálnej ekonomiky a zverejňuje ho na svojom 

webovom sídle, 

f) vykonáva kontrolu dodržiavania povinností podľa tohto zákona, 

g) vyhodnocuje výročné správy registrovaného sociálneho podniku, 

h) zabezpečuje bezplatné poradenstvo pri príprave projektu činnosti registrovaného 

sociálneho podniku, príprave žiadosti o investičnú pomoc alebo kompenzačnú pomoc a 

bezplatné poradenstvo o iných možnostiach podpory podľa tohto zákona alebo osobitných 

predpisov, 

i) zabezpečuje tvorbu, zhromažďovanie, spracúvanie, šírenie, sprístupňovanie a 

publikovanie informácií, štatistických údajov a analýz v oblasti sociálnej ekonomiky, 

j) vydáva metodické usmernenie k uplatňovaniu tohto zákona a osobitných predpisov v 

jeho pôsobnosti týkajúcich sa sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov a zabezpečuje v 

tejto oblasti vzdelávanie. 

k)  je správcom informačného systému sociálnej ekonomiky, 

l) vypracúva a realizuje národné projekty v oblasti sociálnej ekonomiky. 

 

5.4.1 Organizácie sektora sociálnej ekonomiky 

  

Vo viacerých krajinách (Taliansko, Španielsko, Rakúsko, ale aj Veľká Británia), kde je 

sociálna ekonomika už rozvinutou súčasťou národného hospodárstva, vznikli rôzne formy 

sociálnych podnikov, tzv. sieťové a strešné organizácie, ktoré plnia dvojakú úlohu:  

1) umožňujú sociálnej ekonomike efektívnejšie obhajovať svoje záujmy a spolupracovať 

s vládami a viesť štruktúrovaný dialóg o politických opatreniach týkajúcich sa sociálnej 

ekonomiky;  

2) uľahčujú vykonávanie týchto politických opatrení zameraných na poskytovanie 

podpory sociálnej ekonomiky (European Center for Not-for-Profit Law, 2012). 

  

Podstatou organizácií sektora sociálnej ekonomiky je uplatňovanie práva na 

združovanie sa subjektov sociálnej ekonomiky v tzv. strešných organizáciách.  

Myšlienka umožniť zakladanie strešných organizácií sektora sociálnej ekonomiky 

vychádza z tradície existencie sociálnych partnerov v rámci kolektívnych pracovnoprávnych 

vzťahov, ktorých úlohou je ochrana a zabezpečovanie záujmov svojich členov v rámci 

kolektívneho vyjednávania a trojstranných rokovaní na tzv. tripartite (Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny, 2020). 

 

Podľa § 26 ods. 1, organizáciou sektora sociálnej ekonomiky je strešná organizácia 

sektora sociálnej ekonomiky a najvyššia strešná organizácia sektora sociálnej ekonomiky. 
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Podľa § 26 ods. 2 Ministerstvo práce priznáva postavenie strešnej organizácie sektora 

sociálnej ekonomiky na základe písomnej žiadosti právnickej osobe, ktorá združuje subjekty 

sociálnej ekonomiky dosahujúce merateľný pozitívny sociálny vplyv poskytovaním 

rovnakej spoločensky prospešnej služby, ak 

a) jej členmi je najmenej 30 % z registrovaných sociálnych podnikov dosahujúcich 

merateľný pozitívny sociálny vplyv poskytovaním rovnakej spoločensky prospešnej 

služby alebo celkový počet zamestnancov jej členov predstavuje najmenej 30 % z celkového 

počtu zamestnancov registrovaných sociálnych podnikov dosahujúcich merateľný pozitívny 

sociálny vplyv poskytovaním rovnakej spoločensky prospešnej služby, 

b) najmenej 50 % jej členov tvoria registrované sociálne podniky, 

c) jedným z jej cieľov zakotvených v základnom dokumente je reprezentovať registrované 

sociálne podniky, 

d) jej nebolo v období piatich rokov pred podaním žiadosti zrušené postavenie strešnej 

organizácie sektora sociálnej ekonomiky. 

 

Zákon v § 26 ods. 8 zároveň dáva strešným organizáciám sektora sociálnej ekonomiky 

významné oprávnenie, a to vydávať žiadateľom o priznanie štatútu registrovaného 

sociálneho podniku na základe jeho žiadosti osvedčenie o tom, že spĺňajú vybrané 

podmienky na registráciu (§ 6 ods. 1 písm. a) a e) zákona), pričom pri následnom rozhodovaní 

o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku bude Ministerstvo práce na toto 

osvedčenie prihliadať (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2020). Je to teda akoby 

partnerská inštitúcia, ktorá potvrdzuje dôveryhodnosť subjektu, ktorý žiada o štatút 

registrovaného sociálneho podniku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.  

 

V súčasnosti Ministerstvo priznalo štatút/postavenie strešnej organizácie sektora sociálnej 

ekonomiky 2 organizáciám: 

1. ASSE – Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky, záujmové združenie právnických 

osôb, ktorej Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 

26 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov priznalo postavenie strešnej organizácie 

sektora sociálnej ekonomiky dňa 9. apríla 2020. 

2. ASES – Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, občianske združenie - ktorej 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 2 

zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov priznalo postavenie strešnej organizácie sektora 

sociálnej ekonomiky dňa 23. júla 2020 (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 

2021). 

 

5.4.2 Register sociálnych podnikov 

 

Register sociálnych podnikov slúži pre štatistické zhromažďovanie dát o založených 

sociálnych podnikoch. Register sociálnych podnikov slúži teda ako zberňa všetkých 

relevantných údajov o sociálnych podnikoch za účelom ich evidencie, lepšej identifikácie, ako 

aj štatistiky. Register sociálnych podnikov je verejný zoznam, na ktorého vedenie je oprávnené 

Ministerstvo práce (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2020). 

Podľa § 27 ods. 1, register sociálnych podnikov je verejný zoznam údajov o 

registrovaných sociálnych podnikoch, ktorý vedie Ministerstvo práce. 

Podľa ods. 2 sa do registra sociálnych podnikov zapisujú tieto údaje: 

a) obchodné meno, adresa prevádzkarne, ak je zriadená, a 

1. sídlo, ak ide o právnickú osobu, 
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2. meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto podnikania, ak ide o FO 

– podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom, 

b) identifikačné číslo organizácie, 

c) predmet podnikania alebo činnosti, 

d) merateľný pozitívny sociálny vplyv, 

e) percentuálna časť zisku, ktorú sa registrovaný sociálny podnik zaväzuje použiť na 

dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, 

f) právna forma, 

g) meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je 

štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, s uvedením spôsobu, akým táto 

fyzická osoba koná v mene registrovaného sociálneho podniku a s uvedením dňa vzniku funkcie 

a po jej skončení dňa skončenia funkcie, 

h) konečný užívateľ výhod, 

i) telefónne číslo a adresa elektronickej pošty (Zákon č. 112/2018 Z. z. § 27; Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny, 2018). 

 

5.4.2.1 Prehľad o registrovaných sociálnych podnikoch 

 

Od platnosti zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch bolo k 31. 

12. 2021 evidovaných v Registri sociálnych podnikov 462 registrovaných sociálnych podnikov. 

Prvý sociálny podnik  bol registrovaný 17. 9. 2018. 

Prehľad registrovaných sociálnych podnikov k 31. 12. 2021 nám ponúka základné 

informácie o tom, kde, kedy a aké druhy sociálnych podnikov za posledné 4 roky vznikli.  

 

Najviac sociálnych podnikov bolo založených na Slovensku v roku 2021 a to 224  

podnikov. V roku 2018, kedy vstúpil do platnosti zákon č. 112/2018 o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch, bolo založených najmenej sociálnych podnikov, a to iba 7. Najvyšší 

nárast v zakladaní sociálnych podnikov bol zaznamenaný v roku 2020, kedy vzniklo 193 

sociálnych podnikov, čo je aj paradox, že v pandemickej situácii Covid-19, ktorá nastala na jar 

2020, sa zakladaniu sociálnych podnikov darilo. Na druhej strane je to pozitívny jav a vypovedá 

o adaptabilite trhu práce, kedy mnoho pracovných miest bolo zrušených a sociálne podniky sa 

ukázali ako životaschopné podnikateľské subjekty práve v čase ekonomickej krízy, spojenej 

s nárastom nezamestnanosti v spoločnosti. S ohľadom na dosahovanie pozitívneho sociálneho 

vplyvu boli zameraní najmä na tvorbu pracovných miest s podporou s verejných zdrojov. 

 

Rozdelenie podľa druhu 

Čo sa týka druhov sociálnych podnikov, z prehľadu je zrejmé, že najvyšší počet sociálnych 

podnikov tvoria integračné podniky, ktoré sa zameriavajú prevažne na znevýhodnené 

a marginalizované skupiny obyvateľstva, z radov nezamestnaných alebo dlhodobo 

nezamestnaných občanov a na ich integráciu na trh práce. Z celkového počtu registrovaných 

sociálnych podnikov je až 435 integračných sociálnych podnikov, čo predstavuje 94% 

z celkového počtu registrovaných sociálnych podnikov. Integračné podniky sú zamerané aj 

všeobecne, 24 podnikov je registrovaných ako Integračný podnik/Všeobecný registrovaný 

sociálny podnik. Všeobecné registrované sociálne podniky sa prevažne zameriavajú na ochranu 

životného prostredia, vzdelávanie, na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu 

duchovných a kultúrnych hodnôt a iné. 
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Tab. 4 Prehľad o registrovaných sociálnych podnikoch k 31. 12. 2021 

 

  Počet sociálnych podnikov 

 

Rok 

založenia 

2018 7 

2019 38 

2020 193 

2021 224 

∑ 462 

 

 

 

Druhy 

sociálnych 

podnikov 

Integračný podnik 435 

Integračný podnik / 

Sociálny podnik bývania 

1 

Integračný podnik / 

Všeobecný registrovaný 

sociálny podnik 

24 

Všeobecný registrovaný 

sociálny podnik 

2 

∑ 462 

 

 

 

Samosprávny 

kraj 

Bratislavský 25 

Trnavský 39 

Trenčiansky 62 

Nitriansky 32 

Žilinský 85 

Banskobystrický 73 

Prešovský 62 

Košický 84 

∑ 462 

 

 

Časť zisku 

51%-60% (viac ako 50%) 44 

61%-70% 4 

71%-80% 2 

81%-90% 0 

91%-100% 412 

∑ 462 

 

 

Právna 

forma 

Občianske združenie 21 

Nezisková organizácia 11 

FO podnikateľ 5 

Spoločnosť s ručením 

obmedzeným 

418 

Družstvo 7 

∑ 462 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Registra sociálnych podnikov, 2021b  

 

Rozdelenie podľa krajov 

Pôsobenie sociálnych podnikov podľa geografického hľadiska v jednotlivých 

samosprávnych krajoch Slovenska poukazuje na fakt, že najviac sociálnych podnikov bolo 

k 31. 12. 2021 založených v Žilinskom a Košickom samosprávnom kraji. V Žilinskom kraji 

bolo založených 85 registrovaných sociálnych podnikov, v Košickom samosprávnom kraji bolo 

založených 84 registrovaných sociálnych podnikov. Najmenej, t.j. 25 registrovaných 

sociálnych podnikov, bolo založených v Bratislavskom kraji.  
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Rozdelenie podľa zisku 

Jednotlivé registrované sociálne podniky majú podľa zákona v prípade dosiahnutia zisku 

zo svojej činnosti použiť viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, 

ktorým je dosahovanie merateľného sociálneho vplyvu. V Registri sociálnych podnikov je 

rôzne stanovený percentuálny podiel zo zisku, ktorý sa späť využíva na dosahovanie 

merateľného sociálneho vplyvu. Až 412 registrovaných sociálnych podnikov (čo je 89% 

z celkového počtu registrovaných sociálnych podnikov) sa rozhodlo, že chce takýmto 

spôsobom použiť až 91%-100% podielu zo svojho zisku po zdanení.  

 

Rozdelenie podľa právnej formy 

Najviac registrovaných sociálnych podnikov vzniklo ako spoločnosť s ručením 

obmedzeným. Táto právna forma je až u 418 registrovaných sociálnych podnikov, čo je 90,5% 

z celkového počtu registrovaných sociálnych podnikov. Medzi ďalšími právnymi formami 

sociálnych podnikov sú evidované aj: občianske združenia, neziskové organizácie, družstvá 

a fyzické osoby – podnikatelia. 

 

Rozdelenie podľa zakladateľa sociálneho podniku 

Z dostupných dát, ktoré sú v Registri sociálnych podnikov, nie je možné v prípade 

každého sociálneho podniku zistiť, kto je jeho zakladateľom. Zakladatelia prevažného počtu 

sociálnych podnikov k 31.12.2021 sú fyzické/právnické osoby (približne 362 sociálnych 

podnikov). V niektorých prípadoch však z názvu vyplýva, že sociálne podniky boli založené 

obcou, mestom, alebo vyšším územným celkom. Podľa tohto indikátora, Register eviduje 

približne 81 obecných sociálnych podnikov, približne 16 mestských sociálnych podnikov 

a približne 3 sociálne podniky vyšších územných celkov. Počet sociálnych podnikov 

založených orgánmi územnej samosprávy tak tvorí približne 21,6% podiel z celkového počtu 

registrovaných sociálnych podnikov.  

 

 
 

Obr. 16 Rozdelenie registrovaných sociálnych podnikov v SR k 31. 12. 2021 v %  

podľa zakladateľa  

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Register sociálnych podnikov eviduje aj sociálne podniky, ktorým zanikol štatút 

registrovaného sociálneho podniku. Takýchto sociálnych podnikov bolo od začiatku registrácie 

k 31. 12. 2021 28 registrovaných sociálnych podnikov. Dôvodom zániku štatútu registrovaného 

sociálneho podniku vo všetkých prípadoch bolo vrátenie štatútu registrovaného sociálneho 

podniku.  

 

18%

3%
1%

78%

Obec Mesto Vyšší územný celok FO/PO
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V časti Prílohy v tejto učebnici sú uvedené príklady registrovaných sociálnych podnikov 

a ich činnosť podľa výročných správ vo vybraných rokoch. Dva registrované sociálne podniky 

sú príkladom obecných sociálnych podnikov (príloha B a C) a jeden registrovaný sociálny 

podnik je spoločnosť s ručením obmedzeným založená fyzickou osobou (príloha D). 

 

5.4.3 Informačný systém sociálnej ekonomiky 

 

Informačný systém sociálnej ekonomiky je informačný systém verejnej správy na úseku 

práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti sociálnej ekonomiky. Ministerstvo práce spracúva 

osobné údaje o fyzickej osobe vedenej v informačnom systéme sociálnej ekonomiky, kde sa 

vedie nasledujúca evidencia: 

- evidencia žiadostí o štatút, 

- evidencia žiadostí o priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky, 

- register sociálnych podnikov, 

- evidencia zamestnancov integračných podnikov, 

- evidencia ekonomickej činnosti registrovaných sociálnych podnikov, 

- evidencia podpory poskytnutej registrovaným sociálnym podnikom podľa tohto zákona, 

- evidencia sankcionovania registrovaných sociálnych podnikov. 

Podrobné informácie o obsahu týchto evidencií, resp. stanovenie lehôt aktualizácie 

informácií v informačnom systéme upravuje § 27a a § 27b  Zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch. 

 

Kontrolné otázky: 

1. Aké aktivity patria medzi spoločensky prospešnú službu podľa zákona č. 112/2018 Z. 

z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch? 

2. Definujte pojem „sociálna ekonomika“ podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch. 

3. Definujte „subjekt sociálnej ekonomiky“ podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch. 

4. Definujte „sociálny podnik“ podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch. 

5. Definujte „podnik so sociálnym dosahom“ podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch. 

6. Charakterizujte „integračný sociálny podnik“, „sociálny podnik bývania“ a „všeobecný 

registrovaný sociálny podnik“. 

7. Ako je zadefinované dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu u týchto druhov 

sociálnych podnikov? 

8. Koho definuje zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 

ako „znevýhodnenú a zraniteľnú osobu“? 

9. Kto je to „zainteresovaná osoba“ podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch? 

10. Stručne vymenujte Podmienky priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku. 

11. Aký je rozdiel medzi „Poradným výborom“ a „Demokratickou správou“? 

12. Ktoré orgány pôsobia v rámci výkonu štátnej správy v oblasti sociálnej ekonomiky? 

13. Aké úlohy plní „strešná organizácia sektoru sociálnej ekonomiky“? 

14. Na čo slúži a čo obsahuje „Register sociálnych podnikov“? 

15. Kedy zaniká štatút registrovaného sociálneho podniku? 
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Téma: Financovanie sociálnych podnikov 

Obsah: Financovanie sociálnych podnikov. Podpora podnikov v širšom priestore sociálnej 

ekonomiky. Formy a spôsoby financovania vychádzajúce z legislatívy. Financovanie  neziskových 

organizácií na Slovensku. Čerpanie prostriedkov z európskych fondov.  

 

6 FINANCOVANIE REGISTROVANÝCH SOCIÁLNYCH PODNIKOV - 

PODPORA PODNIKOV V ŠIRŠOM PRIESTORE SOCIÁLNEJ  

EKONOMIKY 

 

Sociálne podniky predstavujú významný nástroj pri riešení problémov 

s nezamestnanosťou a integráciou znevýhodnených skupín občanov do pracovnoprávnych 

vzťahov. Sociálne podniky sú nositeľmi sociálnych inovácií a prispievajú k miestnemu 

a regionálnemu rozvoju prostredníctvom napĺňania pozitívneho sociálneho vplyvu. Štát aj 

prostredníctvom zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 

vytvára priestor pre ich podporu. Zákon upravuje základné nástroje priamej a nepriamej 

podpory pre podniky so sociálnym dosahom, sociálne podniky a registrované sociálne podniky.  

 

Podpora štátu pre rozvoj sociálnej ekonomiky pozostáva z troch pilierov:  

- Legislatívne prostredie 

- Poradenská infraštruktúra 

- Priama a nepriama pomoc. 

 

Podporou sociálnej ekonomiky je od roku 2019 Národný projekt Inštitút sociálnej 

ekonomiky. Je to projekt, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci 

operačného programu Ľudské zdroje. Vytvára podporný rámec a infraštruktúru pre sociálnu 

ekonomiku. Má centrálnu koordinačnú jednotku v Bratislave a osem regionálnych centier 

sociálnej ekonomiky v každom kraji, v krajských mestách. Úlohou Inštitútu, ale aj centier je 

poskytovanie bezplatného poradenstva a informácií o sociálnom podnikaní, vysvetľovanie 

toho, ako sociálne podniky fungujú a aké sú ich možnosti a povinnosti vyplývajúce zo zákona. 

Snahou je podporiť záujem verejnosti o založenie sociálnych podnikov a ich správne vnímanie 

a fungovanie. Regionálne centrá sú zamerané aj na šírenie informácií o sociálnom podnikaní 

a sociálnych podnikoch vo verejnom priestore.  

Čo sa týka finančnej podpory, bol vytvorený priestor pre poskytovanie úverov pre podniky 

v širšom priestore sociálnej ekonomiky na Slovensku do roku 2023. Túto rolu prevzali 

Slovenská sporiteľňa a TISE, čím sa vytvoril priestor pre financovanie návratnej zložky 

investičnej pomoci.  

 

Táto kapitola sa zameriava na priblíženie foriem priamej a nepriamej podpory. 

K priamej podpore patrí najmä finančná pomoc v týchto formách:  

- investičná pomoc,  

- kompenzačná pomoc,  

- vyrovnávacie a umiestňovacie príspevky sociálnemu podniku.  

 

K nepriamej podpore patria tieto formy: 

- zvýhodnené daňové opatrenia,  

- zvýhodnený predaj alebo prenájom nehnuteľností vo vlastníctve verejnej správy,  

- sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní,  

- servisné poukážky,  

- iné (NP ISE, 2021a). 
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6.1 Priame formy podpory 
 

6.1.1 Investičná pomoc 

 

Prvým nástrojom priamej pomoci je investičná pomoc. Investičná pomoc sa poskytuje na 

účel podpory investície alebo prípravy projektu investície a poradenských služieb súvisiacich s  

touto prípravou. Investičná pomoc pre sociálne podniky je jedným z aktívnych nástrojov 

pomoci na elimináciu zvýšených rizík, spojených s poslaním dosahovania pozitívneho 

sociálneho vplyvu. Upravuje ju § 17 Zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch.   

 

Formy investičnej pomoci  

 

Investičnú pomoc je možné poskytnúť vo forme: 

a) finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky 

návratnou formou pomoci, 

b) finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky 

kombináciou návratnej formy pomoci a nenávratnej formy pomoci, 

c) podmienečne vratného finančného príspevku, 

d) nenávratného finančného príspevku, 

e) dotácie pre registrovaný sociálny podnik, 

f) predaja nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je všeobecná hodnota majetku, alebo nájmu 

nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je hodnota  nájmu nehnuteľnosti stanovená znaleckým 

posudkom, 

g) úľavy na dani z príjmov podľa osobitného predpisu. 

 

Podmienkou na získanie investičnej pomoci vo forme nenávratného finančného príspevku 

dotácie pre registrovaný sociálny podnik je schválenie:   

a) investičnej pomoci vo forme finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované 

finančné prostriedky návratnou formou pomoci alebo kombináciou návratnej formy pomoci 

a nenávratnej formy pomoci vo výške  najmenej 20 % z celkovej výšky nákladov 

investičného zámeru  

b) alebo inej formy  financovania, ktorá je spojená s povinnosťou vrátiť poskytnuté 

prostriedky vo výške najmenej 10 % z  celkovej výšky nákladov investičného zámeru na ten 

istý účel použitia investičnej pomoci poskytnutej právnickou osobou v zmysle § 17 ods. 3 

písm. b) Zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. 

 

Za investičné náklady investičnej pomoci sa považujú najmä: 

a) náklady investície na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého 

nehmotného majetku, 

b) odhadované mzdové náklady na pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s 

investičným projektom, 

c) iné prevádzkové náklady, režijné náklady a náklady na služby vzniknuté v priamej 

súvislosti s investičným projektom (Zákon č. 112/2018 Z. z.). 

 

Existujú dva spôsoby poskytovania investičnej pomoci:  

- finančné nástroje - úvery, záruky, kapitálové alebo kvázi kapitálové investície, alebo ich 

kombinácie,  

- granty - priame granty, teda príspevky vyplácané na oprávnené výdavky a nepriame granty, 

teda úroková dotácia (zníženie úrokovej sadzby), dotácia na záručné poplatky (zníženie 
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poplatkov za záruky) a technická podpora (pomoc s technickou prípravou investície), ktoré 

sú prijímateľovi na prospech, ale nie sú mu priamo vyplácané (NP ISE, 2021b). 

 

Poskytovateľom tejto podpory je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Oprávnení žiadatelia sú subjekty 

z územia SR mimo Bratislavský kraj. Nenávratný finančný príspevok je podmienený 

schválením návratnej pomoci vo forme finančného nástroja alebo v inej forme návratného 

financovania (úver z banky) po splnení stanovených podmienok.  

 

6.1.2 Kompenzačná pomoc 

 

Kompenzačnú pomoc je možné podľa § 19 ods. 1 Zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch poskytnúť podniku v širšom priestore sociálnej ekonomiky, 

ak je v dôsledku dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu znevýhodnený oproti 

podnikateľom, ktorí obdobnú činnosť vykonávajú na účel dosiahnutia zisku. 

 

Kompenzačnú pomoc je možné poskytnúť vo forme 

a) finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky 

návratnou formou pomoci, 

b) finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky 

kombináciou návratnej formy pomoci a nenávratnej formy pomoci, 

c) nenávratného finančného príspevku, 

d) dotácie (Zákon č. 112/2018 Z. z.). 

 

6.1.3 Vyrovnávacie a umiestňovacie príspevky integračnému podniku 

 

Ak je registrovaný sociálny podnik zároveň integračným sociálnym podnikom má 

možnosť požiadať o príspevky, ktoré sú určené na podporu pracovnej integrácie 

znevýhodnených a zraniteľných osôb. Ide o vyrovnávacie a umiestňovacie príspevky, ktoré sa 

poskytujú prostredníctvom nových aktívnych opatrení na trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 

Z. z. o službách zamestnanosti a integračné podniky môžu o ne požiadať na príslušnom úrade 

práce, v ktorého územnom obvode majú sídlo alebo trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou. 

 

Vyrovnávacie príspevky integračnému podniku na podporu zamestnávania 

znevýhodnených, značne znevýhodnených a zraniteľných osôb:  

• mzdové náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb,  

• dodatočné náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb z dôvodu spočívajúcom 

v ich zdravotnom stave,  

• náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám okrem osôb, ktoré sú 

znevýhodnenými z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave. 

 

Umiestňovací príspevok je určený pre registrované integračné sociálne podniky na 

zvýšenie ich  motivácie zabezpečiť zamestnancovi, ktorý je znevýhodnenou osobou, 

zamestnanie, resp. mu  pomôcť nájsť si uplatnenie na otvorenom trhu práce, t. z. zamestnať sa 

u zamestnávateľa, ktorý nie je sociálnym podnikom, závislou osobou sociálneho podniku ani 

chránenou dielňou (Sociálna ekonomika na Slovensku, 2021a). 
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6.2 Nepriame formy podpory 
 

Medzi nepriame formy podpory sociálnych podnikov patria:  

- daňové opatrenia (znížená sadzba DPH, úľava na dani z príjmov),  

- prevod nehnuteľností (zo strany štátu, obcí a VÚC),  

- verejné obstarávanie (uplatňovanie sociálneho hľadiska, vyhradené zákazky),  

- podpora dopytu (servisné poukážky). 

 

6.2.1 Znížená sadzba DPH 

 

Registrovaný sociálny podnik (RSP) si môže podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty (§27 ods. 2) uplatniť zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty na 10% za 

nasledujúcich podmienok: 

- registrovaný sociálny podnik používa 100% svojho zdaneného príjmu na dosiahnutie 

svojho cieľa (tzv. 100% socializácia zisku), 

- znížená sadzba dane sa uplatňuje na tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej 

ekonomiky RSP dodáva oprávnenému zákazníkovi, 

- dodaním oprávnenému zákazníkovi nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže 

nezlučiteľnému s vnútorným trhom,  

pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, 

subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy. 

Registrovaný sociálny podnik, ktorý zamestnáva znevýhodnené a zraniteľné osoby, môže 

zníženú sadzbu DPH uplatniť na akýkoľvek tovar a službu, ktorú poskytuje, práve kvôli ich 

integrácii, čo sa vníma ako pozitívny sociálny vplyv (Zákon č. 222/2004 Z. z., Sociálna 

ekonomika na Slovensku, 2021b). 

 

6.2.2 Úľava na dani z príjmov 

 

Registrovaný sociálny podnik (právnická osoba a zároveň verejnoprospešný podnik), si 

podľa §30d zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov môže uplatniť nárok na úľavu na dani z 

príjmu, a to vo výške percentuálneho vyjadrenia záväzku využitia zisku na dosiahnutie svojho 

hlavného cieľa. Nárok môže byť uplatnený iba za zdaňovacie obdobie, v ktorom má priznaný 

štatút registrovaného sociálneho podniku k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. 

Registrovaný sociálny podnik je povinný sumu danej úľavy použiť na:  

- dosiahnutie hlavného cieľa v príslušnom zdaňovacom období, za ktoré uplatňuje túto 

úľavu, 

- na bankový prevod (osobitný, alebo zahraničný) peňažných prostriedkov vo výške 

kladného rozdielu medzi úľavou na dani a nákladmi na dosiahnutie cieľa (viď vyššie). 

 

Zákon tiež upravuje podmienky prevodu, a to časové – prevod je možné uskutočniť do 

konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie 

daňového priznania a zároveň je to daňové obdobie, v ktorom si daňovník uplatnil úľavu. Tieto 

peňažné prostriedky môžu byť využité najneskôr do piatich rokov odo dňa ich pripísania na 

účet. 

K týmto podmienkam je potrebné zohľadniť aj podmienku zákona  č. 112/2018 Z. z. 

o sociálnej ekonomike, kde je v §17 ods. 1 uvedené, že  úľava na dani z príjmov môže byť 

použitá len na podporu investície alebo prípravy projektu investície alebo poradenských služieb 

súvisiacich s touto prípravou (Zákon č. 595/2003 Z. z., Sociálna ekonomika na Slovensku, 

2021c). 
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6.2.3 Prevod nehnuteľností - zo strany štátu, obcí a VÚC 

 

Jednou z najvýraznejších foriem podpory je predaj nehnuteľného majetku registrovaným 

sociálnym podnikom za nižšiu ako trhovú cenu, resp. prenájom nehnuteľností za nižší ako 

trhový nájom. Túto formu podpory môže využiť nielen štát so svojimi nehnuteľnosťami, ale aj 

obce a VÚC. Je potrebné, aby bol podnik registrovaným sociálnym podnikom a následne môže 

požiadať obec, VÚC alebo štát o odkúpenie alebo prenájom za nižšiu cenu ako je trhová. Je 

potrebné dodržať procesy schvaľovania takejto kúpy alebo prenájmu v zmysle osobitných 

predpisov, ako napríklad schválením takéhoto odpredaja v obecnom zastupiteľstve a podobne, 

či zastupiteľstve VÚC a pod. Podmienkou však je, aby uvedené predaje, resp. prenájmy boli 

realizované zo strany obce, VÚC a štátu ako investičná pomoc pre registrované sociálne 

podniky podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (Sociálna ekonomika na 

Slovensku, 2021d). Viac informácií o pomoci štátu a samosprávnych orgánov registrovaným 

sociálnym podnikom je v kapitole 7 Obecné sociálne podniky. 

 

6.2.4 Verejné obstarávanie so sociálnym akcentom 

 

Verejné obstarávanie so sociálnym akcentom je ďalšou z možností nepriamej podpory 

registrovaných sociálnych podnikov, ktoré sa realizuje prostredníctvom výnimiek, ktorými sa 

zjednodušujú pravidlá zákona o verejnom obstarávaní formou zapracovania sociálnych hľadísk 

do súťažných podkladov alebo vyhradenie práva účasti vo verejnom obstarávaní len pre 

registrované sociálne podniky, chránené pracoviská a iné (NP ISE, 2021a).  

 

6.2.5 Pomoc na podporu dopytu – servisné poukážky 

 

Ďalšou formou nepriamej pomoci podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch je pomoc prostredníctvom odkúpenia servisnej poukážky. Zákon vymedzuje túto 

pomoc na podporu dopytu v § 22 a § 23 zákona o sociálnej ekonomike. V roku 2019 bola prijatá 

vyhláška 115/2019, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. Z. 

upravujúce servisné poukážky. 

Servisné poukážky sa používajú na platbu za službu starostlivosti o domácnosť a 

záhradu, ktorú poskytuje registrovaný sociálny podnik, napr.: upratovanie, umývanie okien, 

pranie, žehlenie, kosenie, orez stromov a kríkov, či príprava palivového dreva/drevnej 

štiepky, alebo iných prác. Servisné poukážky sa môžu použiť iba pri tých registrovaných 

sociálnych podnikoch, ktoré majú tieto činnosti starostlivosti o domácnosť a záhradu uvedené 

vo svojom predmete činnosti (Sociálna ekonomika na Slovensku, 2021e).  

Servisné poukážky majú povahu ceniny a vydávajú sa v nominálnej hodnote 10 Eur. 

Platnosť servisnej poukážky môže byť obmedzená časovo, územne alebo osobou, ktorá ju môže 

použiť. V prípade poškodenia je možné ju vymeniť.  

Servisnými poukážkami môže byť zaplatené za službu starostlivosti o domácnosť 

a záhradu poskytnutú registrovaným sociálnym podnikom, ktorá bola poskytnutá:  

a) fyzickej osobe - nemá čas si tieto práce vykonávať vlastnými silami, ale má prostriedky 

na to, aby si ich objednala, 

b) odkázanej osobe - teda fyzickej osobe, ktorá má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti 

na sociálnu službu podľa osobitného predpisu (Zákon č. 112/2018 Z. z. § 22, ods. 1, § 23, 

ods. 1, 3, 5; Sociálna ekonomika na Slovensku, 2021e). 
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Obr. 17 Typy servisných poukážok 

Zdroj: Sociálna ekonomika na Slovensku, 2021e 

 

Fyzická osoba môže ako odplatu za službu starostlivosti o domácnosť a záhradu 

poskytnutú registrovaným sociálnym podnikom použiť servisnú poukážku (modrej farby).  

Odkázaná osoba môže ako odplatu za službu starostlivosti o domácnosť a záhradu 

poskytnutú registrovaným sociálnym podnikom použiť aj servisnú poukážku pre odkázanú 

osobu (ružovej farby). Odkázaná osoba má nárok na kúpu servisnej poukážky pre odkázanú 

osobu, ak je vydávaná (Zákon č. 112/2018 Z. z., § 22, ods. 3). Kúpna cena servisnej poukážky 

je jej nominálna hodnota, teda 10 EUR, v prípade odkázanej osoby je možné získať zľavu 

z kúpnej ceny vo výške 5 EUR. (Vyhláška č. 115/2019 § 8, ods. 1,2).  

 

Servisné poukážky vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo 

práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje tlač, distribúciu, predaj, odkúpenie, spätný výkup, 

likvidáciu a správu zásob servisných poukážok, dozerá na ich ochranu a bezpečnosť a 

kontroluje nakladanie so servisnými poukážkami pri ich distribúcii, predaji, odkúpení, spätnom 

výkupe a likvidácii. 

Predaj, odkúpenie a spätný výkup servisných poukážok môžu vykonávať len ministerstvo 

práce, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, obce alebo vyššie územné celky. Nepoužité 

servisné poukážky sú spätne vykupované za kúpnu cenu (Zákon č. 112/2018 Z. z. § 23, ods. 

2,4). Servisná poukážka v nominálnej hodnote 10 eur sa odkupuje za sumu 13 eur. Celá suma 

za odkúpenie, t.j. 13 eur predstavuje podľa súčasného výkladu pomoc zo strany štátu (štátnu 

pomoc), ktorá je určená pre registrovaný sociálny podnik. Servisná poukážka pre odkázanú 

osobu v nominálnej hodnote 10, predávaná za sumu 5 eur sa odkupuje za sumu 10 eur. Odkupná 

suma 10 eur predstavuje výšku pomoci zo strany štátu (štátnu pomoc) pre registrovaný sociálny 

podnik (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2020). 
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Obr. 18 Proces fungovania servisných poukážok 

Zdroj: spracovanie podľa Sociálna ekonomika na Slovensku, 2021e 

 

 Servisné poukážky sa odkupujú na základe písomnej žiadosti registrovaného sociálneho 

podniku. Registrovaný sociálny podnik, ktorý žiada o odkúpenie servisných poukážok, v 

žiadosti uvedie svoje identifikačné údaje, aké konkrétne servisné služby boli za každú servisnú 

poukážku poskytnuté, počet servisných poukážok, z toho počet servisných poukážok pre 

odkázanú osobu, a celkovú sumu odkupovaných servisných poukážok. Sumu, za ktorú sa 

servisné poukážky odkupujú, je možné vyplatiť len po overení ich pravosti a platnosti (Zákon 

č. 112/2018 Z. z. § 23, ods. 7). 

 

Servisné poukážky by mali byť rozšírené aj na iné služby registrovaných sociálnych 

podnikov – platiť by mali všetky oblasti, napr. poskytovanie sociálnych služieb (opatrovanie 

doma), pranie a žehlenie prádla pre domácnosti, upratovanie, ale aj podniky zamerané na nákup 

a výrobu nábytku na mieru.  

 

Zákon o sociálnej ekonomike upravuje tiež v § 20 podporu vo forme dotácií. Dotácia sa 

poskytuje žiadateľom, ktorí splnili podmienky na jej poskytnutie podľa tohto zákona a podľa 

osobitného predpisu, v poradí podľa dňa doručenia žiadosti o poskytnutie dotácie, ak 

poskytovateľ  dotácie vyčlenil finančné prostriedky vo svojom rozpočte na účel podpory podľa 

tohto zákona, a to až do vyčerpania týchto finančných prostriedkov. 

 

Poskytovateľom dotácie je  

a) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 

b) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 

c) iné ministerstvo ako ministerstvo práce, a to v oblastiach, v ktorých  registrovaný 

sociálny podnik dosahuje pozitívny sociálny vplyv v rozsahu  svojej pôsobnosti podľa 

osobitného predpisu. 

  

Dotáciu nie je možné poskytnúť 

a) počas trvania zmluvy o poskytnutí dotácie  podľa osobitných predpisov na tie isté  oprávnené 

náklady alebo na ten istý účel, 
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b) ak registrovaný sociálny podnik vykonáva  činnosti, na ktoré žiada o poskytnutie dotácie,  aj 

na účel dosiahnutia zisku. 

 

Dotácia sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá obsahuje  najmä 

a) označenie zmluvných strán, 

b) predmet zmluvy a účel, na ktorý sa poskytuje dotácia, 

c) spôsob poskytnutia dotácie, podmienky jej čerpania a jej sumu, 

d) práva a povinnosti zmluvných strán, 

e) podmienky zúčtovania dotácie a podmienky jej vrátenia, 

f) spôsob kontroly hospodárneho a efektívneho použitia dotácie na účel, na ktorý sa  

poskytuje, 

g) vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára zmluva, 

h) lehotu, v ktorej je možné použiť dotáciu, a lehotu na jej zúčtovanie, 

i) ak ide o investičnú pomoc resp. kompenzačnú pomoc aj iné údaje podľa písmena i)  a j) 

(Zákon č. 112/2018 Z. z. § 20). 

 

V § 24 zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v odsekoch 2 až 12 sú 

uvedené povinnosti a obmedzenia registrovaného sociálneho podniku pri poskytnutí  podpory.  

 

6.3 Ďalšie formy a spôsoby podpory sociálnych podnikov vychádzajúce  

z legislatívy 
 

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení ďalších predpisov je základným 

legislatívnym nástrojom, ktorý poskytuje prehľad širokej podpory subjektov pomáhajúcich pri 

zmierňovaní negatívnych dopadov nezamestnanosti, resp. vylúčenia zo spoločnosti 

znevýhodnených uchádzačom o  zamestnanie. 

Od roku 2004 §50 upravuje možnosti získavania Príspevku na podporu zamestnávania 

znevýhodneného uchádzača o zamestnanie – o tento môžu žiadať zamestnávatelia  pre 

zamestnancov najviac počas 12 kalendárnych mesiacov, na znevýhodneného uchádzača 

o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii najmenej 24 mesiacov sa príspevok poskytuje 

najdlhšie počas 24 kalendárnych mesiacov. 

§50j upravuje Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (žiadať 

oň  môžu len zamestnávatelia, ktorými sú obce, samosprávne kraje, resp. PO založené obcami 

a samosprávnymi  krajmi) – počas 9 mesiacov. 

Rozdiely v tejto podpore sú: 

- vo vymedzení oprávnenia, kto môže žiadať o tieto príspevky,   

- vo výške podpory, ktorá je stanovená % z ceny práce, 

- v dĺžke trvania podpory – 9 mesiacov, 12 mesiacov, 24 mesiacov. 

 

Ďalšie formy podpory vychádzajúce zo zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 

v nasledovných paragrafoch: 

51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 

51a Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom 

zamestnaní 

52 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou 

menších služieb pre samosprávny kraj 

52a Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 

53 Príspevok na dochádzku za prácou 

53a Príspevok na podporu mobility za prácou 

53b Príspevok na dopravu do zamestnania 
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53c Príspevok na presťahovanie za prácou 

53d Príspevok na vytvorené nové pracovné miesta 

53e Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých  podnikoch alebo stredných 

podnikoch 

53f Umiestňovací príspevok integračnému podniku 

53g Vyrovnávacie príspevky integračnému podniku. 

 

Osobitné usmernenia v podpore zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 

upravuje § 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko.  

 

6.4 Formy financovania neziskových organizácií 
 

Neziskové organizácie, ktoré existujú v rámci neziskového súkromného sektoru, ale aj tie, 

ktoré sa transformáciou stali registrovanými sociálnymi podnikmi, majú viacero možností 

financovania. Okrem vlastnej činnosti a predaja vlastných výrobkov a poskytnutia služieb (za 

poplatky), môžu využívať aj ďalšie interné a externé zdroje financovania.  

 

Základné členenie zdrojov neziskových organizácií podľa ich tvorby a získavania: 

 

Interné zdroje 
A) členské poplatky, 

B) využívanie majetku neziskových organizácií, 

C) príjmy z predaja vlastných výrobkov a poskytnutia služieb (poplatky), 

D) komerčná činnosť neziskovej organizácie. 

 

Externé zdroje 
A) súkromné zdroje (dary a príspevky fyzických a právnických osôb – sponzorstvo, verejné 

zbierky, poskytnuté granty, práca dobrovoľníkov, prijaté  úvery a pôžičky), 

B) verejné zdroje 

- priame zdroje (dotácie a granty poskytnuté z verejných rozpočtov, návratné  úvery a 

pôžičky, výnosy z lotérií a podobných hier), 

- nepriame zdroje (oslobodenie niektorých príjmov od daní, úľavy na daniach  

neziskovým organizáciám, úľavy na daniach prispievateľom), 

C) daňová asignácia (2%-3% daň z príjmu) (Korimová a kol., 2008). 

 

6.5 Čerpanie prostriedkov z európskych fondov 
 

Nielen pri získavaní finančných prostriedkov pre sociálne podniky, ale aj pre podporu 

tvorby ďalších foriem zamestnanosti a podpory trhu práce slúžia najmä Európske štrukturálne 

a investičné fondy (EŠIF). Z nich je v tejto oblasti najviac využívaný Európsky sociálny fond.  

 

6.5.1 Európsky sociálny fond 

 

Európsky sociálny fond (ESF) je hlavným európskym nástrojom na podporu 

zamestnanosti a sociálneho začlenenia. Jeho cieľom je pomáhať ľuďom získať prácu (alebo 

lepšiu prácu), začleňovať  znevýhodnených ľudí do spoločnosti a zabezpečovať spravodlivejšie 

životné  príležitosti pre všetkých. 

Práve tento fond je základným zdrojom podpory sociálnych podnikov. ESF podporuje 

široké spektrum sociálnych podnikov zameraných na skupiny, ktoré čelia osobitným 
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prekážkam pri hľadaní práce: patria medzi nich ľudia so zdravotným postihnutím, osoby 

s mentálnymi problémami, bývalí väzni, spoločenstvá odsunuté na okraj a mnohé iné skupiny.  

Podpora z fondu má veľa podôb. Jej súčasťou môže byť odborné vzdelávanie v oblasti 

riadenia pre záujemcov o založenie podniku, v ktorom možno nadobudnúť zručnosti z oblasti 

ľudských zdrojov, zamestnaneckého práva, ochrany zdravia a bezpečnosti a podobne. Prípadne 

sa môže zameriavať na osobitné technické zručnosti, ktoré podnik potrebuje: vedomosti o 

obchode v cestovnom ruchu, zručnosti v oblasti predaja a marketingu alebo zručnosti, znalosti 

a skúsenosti v oblasti poradenstva miestnym začínajúcim spoločnostiam. ESF zároveň 

podporuje sociálne podniky, aby hľadali podporu pre svoje činnosti a zabezpečovali ich 

dlhodobú udržateľnosť (Európska komisia, 2022a). 

 

Európsky sociálny fond + (ESF +) nahradil pôsobenie doterajšieho ESF a je hlavným 

nástrojom Európskej únie (EÚ) na investovanie do ľudí. S rozpočtom takmer 99,3 miliardy 

EUR na obdobie 2021-2027,  ESF+ aj naďalej poskytuje významný príspevok k politike EÚ v 

oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí, vzdelávania a zručností vrátane štrukturálnych reforiem 

v týchto oblastiach. 

Fond je tiež jedným zo základných kameňov sociálno-ekonomického zotavenia EÚ z 

pandémie koronavírusu. Pandémia zmenila trend zamestnanosti, naštrbila vzdelávacie a 

zdravotnícke systémy a zvýšila nerovnosť v jednotlivých regiónoch. ESF+ má ambíciu byť 

jedným z kľúčových nástrojov EÚ, ktoré pomáhajú členským štátom riešiť tieto výzvy. 

ESF+ v rámci politiky súdržnosti pokračuje aj vo svojom poslaní podporovať 

hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť v EÚ - znižovať rozdiely medzi členskými štátmi 

a regiónmi (European Commission, 2021a). 

 

Súčasťou Európskeho sociálneho fondu + (ESF+) sa stal aj program EÚ v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) na obdobie rokov 2021 – 2027 (Európska komisia, 

2021b). 

EaSI zlučuje tri programy EÚ, ktoré boli v rokoch 2007 až 2013 riadené  samostatne: 

PROGRESS (politika zamestnanosti a sociálna politika), EURES (pracovná mobilita) a nástroj 

Mikrofinancovania Progress (mikropôžičky a sociálne podniky).  

Program EaSI má rozpočet 762 miliónov EUR. Časť EaSI vychádza z bývalého programu 

EaSI na roky 2014 – 2020, pričom sa naďalej zameriava na tvorbu politiky založenú na 

sociálnom experimentovaní, na podporu pracovnej mobility a činnosti nefinančných nástrojov 

súvisiacich s bývalou osou Mikrofinancovanie a sociálne podnikanie. 

Ako súčasť ESF+ sleduje rovnaké politické ciele ako ESF+, pričom hlavným rámcom je 

Európsky pilier sociálnych práv. EaSI sa sústreďuje na tieto hlavné politické priority: 

1. zamestnanie a zručnosti, 

2. trhy práce a mobilita pracovnej sily, 

3. sociálna ochrana a aktívne začlenenie, 

4. pracovné podmienky (European Commission, 2022b). 

 

Európska komisia neposkytuje priame financovanie podnikateľom alebo sociálnym 

podnikom, ale vybraným poskytovateľom mikroúverov a investorom do sociálnych podnikov 

v EÚ umožňuje zvýšiť objem pôžičiek. O financovanie môžu požiadať verejné a súkromné 

subjekty na  vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré poskytujú mikroúvery  

jednotlivcom a mikropodnikom a/alebo financujú sociálne podniky v týchto  krajinách 

(European Commission, 2021b). 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&amp;langId=sk
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&amp;langId=sk
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&amp;langId=sk
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&amp;langId=sk
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&amp;langId=sk
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Súčasťou ESF+ sa stal aj Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), 

ktorý podporuje krajiny EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie materiálnej pomoci pre 

najodkázanejšie osoby. 

 

6.5.2 REACT-EU 

 

Iniciatíva REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) 

vznikla v roku 2020 ako rozšírenie odpovede kohéznej politiky na krízu pandémie Covid-19 

a predstavuje významný doplnok k možnostiam finančnej podpory členským štátom 

a umožňuje zvládnuť ťažkosti, ktoré vyvstali z pandémie.  

Finančné prostriedky REACT-EU pomôžu pri tvorbe a zachovaní pracovných miest, rast 

vzdelávania a zručností a propagovanie sociálnej inklúzie ľudí v zraniteľných situáciách. Tieto 

zdroje umožnia členským štátom, aby sa zamerali na obnovu odolnosti systémov zdravotnej 

starostlivosti, obnovu pracovných trhov, podporu pracovníkov a podnikov a zamerali sa na 

sociálny vplyv krízy. REACT-EU by mala podporiť smer Európy v rozvoji zeleného, 

inkluzívneho a odolného hospodárstva. 

Táto iniciatíva slúži na preklenutie priepasti medzi podporou z štrukturálnych fondov 

v rokoch 2014-2020 a podporou dlhodobých programov na roky 2021-2027. Finančné 

prostriedky v sume 47,5 mld. Eur budú k dispozícii na doplnenie Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu najodkázanejším 

osobám a Iniciatíve na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rokoch 2021-2022 

prostredníctvom nástroja NextGenerationEU (European Commission, 2022c).  

 

6.5.3 Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) 

 

Európsky fond regionálneho rozvoja poskytuje financovanie verejným a súkromným 

orgánom vo všetkých regiónoch EÚ na zníženie hospodárskych, sociálnych a územných 

rozdielov. Fond podporuje investície prostredníctvom špecializovaných národných alebo 

regionálnych programov.  V rokoch 2021 – 2027 fond umožní investície Európe a jej regiónom 

aby sa zabezpečila:  

- konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa prostredníctvom inovácií a podpory 

malých a stredných podnikov, ako aj digitalizácie a digitálneho pripojenia, 

- ekologickejšia, nízkouhlíková a odolnejšia Európa voči krízam, 

- viac prepojená prostredníctvom zlepšenia mobility, 

- sociálnejšia – podpora efektívnej a inkluzívnej zamestnanosti, vzdelávania, zručností, 

sociálneho začlenenie a rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti, ako aj podpora 

kultúry a turizmu,  

- bližšia k občanom prostredníctvom podpory miestneho rozvoja a trvalo udržateľného 

rozvoja miest v celej EÚ (European Commission, 2022d). 

 

6.5.4 Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) 

 

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) poskytuje podporu ľuďom,  ktorí 

stratili prácu v dôsledku veľkých štrukturálnych zmien vo svetovom  obchode vplyvom 

globalizácie (napr. ak veľká spoločnosť zruší výrobu alebo ju presunie mimo EÚ, či v dôsledku 

svetovej hospodárskej a finančnej krízy). 

EGF prispieva k vytváraniu dynamickejšieho a konkurencieschopnejšieho európskeho 

hospodárstva zlepšovaním zručností a zamestnateľnosti vysídlených osôb, aby im pomohol 

nájsť si lepšiu prácu. 
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EGF pomáha nízkokvalifikovaným a znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie 

vyrovnať sa s novými výzvami na trhu práce. 

EGF je spravidla možné aktivovať, ak jedna spoločnosť (vrátane jej dodávateľov a 

nadväzujúcich výrobcov) prepustí viac ako 200 zamestnancov, a to malé a stredné podniky v 

rôznych sektoroch v rovnakom regióne alebo v konkrétnom sektore v jednom alebo viacerých 

susedných regiónoch. 

Na roky 2021-2027 má EGF ročný rozpočet 210 miliónov EUR. Môže financovať 60% až 

85% nákladov na projekty určené na pomoc prepusteným pracovníkom nájsť si inú prácu alebo 

založiť vlastné podnikanie. 

 

Nariadenie o EGF na roky 2021-2027 

Pravidlá intervenčných kritérií, oprávnených príjemcov a opatrení sú stanovené v 

nariadení o EGF. Hlavnými aspektmi sú: 

- Tí, ktorí prídu o prácu v dôsledku koronavírusovej krízy, digitalizácie, automatizácie, 

prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo alebo iných zmien, majú nárok na podporu; 

bez ohľadu na to, čo spôsobilo prepustenie z práce. 

- Formálnou požiadavkou je, aby v priebehu konkrétneho referenčného obdobia prišlo o 

prácu najmenej 200 pracovníkov. 

- Miera spolufinancovania sa môže pohybovať od 60% do 85%. 

- Každý prípad trvá 2 roky (European Commission, 2021c). 

 

6.5.5 Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) 

 

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) podporuje krajiny EÚ, pokiaľ 

ide o poskytovanie materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Ide napríklad o 

potraviny, oblečenie a iné nevyhnutné predmety osobnej potreby, napríklad mydlá a šampóny.   

Vnútroštátne orgány môžu samé uskutočniť kúpu potravín a tovaru a dodať ich 

partnerským organizáciám. Alebo môžu finančné prostriedky poskytnúť organizáciám, ktoré 

tieto predmety kúpia. Partnerské organizácie, ktoré kúpia potraviny alebo tovar, môžu 

uskutočniť distribúciu  priamo alebo požiadať o pomoc iné partnerské organizácie. 

Podpora zo strany FEAD pomôže ľuďom urobiť prvé kroky, aby sa vymanili  z chudoby 

a sociálneho vylúčenia. 

V máji 2020 Komisia navrhla ďalšie zmeny a doplnenia nariadení o spoločných 

ustanoveniach a nariadenia o FEAD v reakcii na COVID-19 a rastúce potreby. Tieto zmeny a 

doplnenia sprístupňujú na rok 2020, 2021 a 2022 dodatočné zdroje pre FEAD ako súčasť 

zvýšených zdrojov pre politiku súdržnosti v rámci rozpočtu EÚ na roky 2014-2020. 

Už v apríli 2020 Komisia prevzala iniciatívu na zmenu a doplnenie FEAD ako súčasti 

balíka Investičná iniciatíva reakcie na koronavírus Plus (CRII+). Tento balík priniesol 

členským štátom väčšiu flexibilitu a likviditu (European Commission, 2021d). 

 

V období rokov 2021-2027 bude podpora mikrofinancovania a sociálnych podnikov 

pokračovať a bude posilnená v rámci programu InvestEU. Spolu s EaSI v rámci Európskeho 

sociálneho fondu Plus tak vzniknú zdroje pre rozvoj sociálnych podnikov, vznik trhu sociálnych 

investícií a rozvoj trhového ekosystému okolo poskytovania mikrofinancovania.  

Okrem špecializovaného financovania poskytovaného prostredníctvom InvestEU a ESF+, 

niekoľko ďalších programov financovania EÚ poskytuje príležitosti pre sociálnu ekonomiku, 

sociálne inovácie a inkluzívne podnikanie. Ich názvy sú v anglickom jazyku:  

- Horizon Europe, ktorý zahŕňa European Innovation Council (EIC), EIC 

Accelerator and the European Social Innovation Competition 
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- Single Market Programme, ktorý zahŕňa podporu skrz the Enterprise Europe Network, 

the Erasmus for Young Entrepreneurs and the Joint cluster initiatives 

- LIFE programme 

- Erasmus+ 

- European Regional Development Fund  

- Interreg Europe Programme 

- European Agriculture Fund for Rural Development 

- Digital Europe Programme, ktorý zahŕňa podporu pre European Digital Innovation 

Hubs 

- Citizens, Equality, Rights and Values Programme, ktorý je využívaný prostredníctvom 

národných kontaktných centier 

- Asylum, Migration and Integration Fund 

- Instrument for Pre-Accession Assistance 

- Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (European 

Commission, 2022e). 

 

Kontrolné otázky: 

1. Aké formy pomoci sociálnym podnikom poznáme? 

2. Stručne charakterizujte Investičnú pomoc a jej formy. 

3. Stručne charakterizujte Kompenzačnú pomoc. 

4. Stručne charakterizujte Vyrovnávacie a umiestňovacie príspevky integračnému 

podniku. 

5. Stručne popíšte daňové opatrenia v rámci nepriamych foriem pomoci. 

6. Stručne popíšte prevod nehnuteľností zo strany štátu, obcí a VÚC a verejné obstarávanie 

so sociálnym akcentom v rámci nepriamych foriem pomoci sociálnym podnikom. 

7. Na čo slúžia servisné poukážky, aké typy poznáte a aká je ich nominálna hodnota? 

8. Popíšte proces fungovania servisných poukážok. 

9. Aké ďalšie formy podpory sociálnych podnikov umožňuje legislatíva? 

10. Aké formy financovania neziskových organizácií poznáte? 

11. Vymenujte niektoré európske fondy, resp. programy, ktoré finančne podporujú subjekty 

sociálnej ekonomiky.  
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Téma: Obecné sociálne podniky 

Obsah: Zákon o obecnom zriadení. Obec ako podnikateľ. Pozícia orgánov samosprávy (starosta, 

obecné zastupiteľstvo) v kontexte sociálneho podnikania. Formy podnikania obce. Význam 

sociálneho podnikania v orgánoch územnej samosprávy. Možnosti podnikateľských príležitostí 

samosprávnych orgánov. Možnosti pomoci samosprávnych orgánov pri podpore sociálnych podnikov 

na ich území. 

 

7 OBECNÉ SOCIÁLNE PODNIKY 

 

Podnikanie je vnímané ako aktivita, ktorá je prioritne realizovaná na trhovom princípe a 

ktorej základným cieľom je dosahovanie zisku. Z definície sociálneho podnikania je zrejmé, že 

smeruje nielen k dosahovaniu zisku finančného, ale ide najmä o dosiahnutie sociálneho cieľa 

a tým je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.  

Podľa Obchodného zákonníka § 2 ods. 1 sa podnikaním rozumie „sústavná činnosť 

vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom 

dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide 

o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu“. Táto 

definícia podnikania je už doplnená o podnikanie sociálnych podnikov, ktoré v trhovom 

priestore existujú po uvedení zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikov do praxe. 

Sociálny podnik, ako bolo zadefinované v 5. kapitole tejto učebnice podľa § 5 ods. 1 

zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v Slovenskej republike 

je subjekt sociálnej ekonomiky, 

a) ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť hospodársku činnosť - čo súhlasí aj s definíciou podnikania podľa 

Obchodného zákonníka, 

avšak ďalej je sociálny podnik definovaný ako subjekt, 

b) ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, 

c) v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, 

ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich 

výroby alebo poskytovania. 

 

Otázkou zostáva, aké subjekty môžu byť do tejto činnosti začlenené.  

Z praxe zakladania sociálnych podnikov v posledných rokoch na Slovensku je zrejmé, že 

do tohto podnikania vstupujú nielen súkromné organizácie, či už ziskového sektora (klasické 

podniky) alebo neziskového sektora (občianske združenia, neziskové organizácie), ale aj 

subjekty verejnej správy, konkrétne orgány územnej samosprávy – mestá, obce a vyššie 

územné celky, ktoré zakladajú sociálne podniky na svojom území.  

Zakladanie komunálnych podnikov sa od klasických podnikov podstatne líši a to najmä v 

motivácii, z akého dôvodu sú tieto podniky zakladané. Zakladanie podnikov miest a obcí v 

porovnaní s podnikateľským subjektom nie je motivované dosahovaním zisku, ale 

predovšetkým snahou zabezpečiť efektívne verejné služby a podporiť zvyšovanie kvality 

života obyvateľov (Toth a kol., 2014). Obec, ako samosprávny orgán, je zodpovedná za rozvoj 

vymedzenej lokality a môže taktiež prispieť ekonomickou činnosťou so sociálnym akcentom k 

vlastnému udržateľnému rastu, resp. rozvoju (Pčolinská, 2018). 

Vo všeobecnosti, obce a mestá, ako subjekty miestnej samosprávy sú predstaviteľmi 

verejných štruktúr na území určitého regiónu, môžu podporovať alebo brzdiť určité 

podnikateľské aktivity z ekologických dôvodov, z dôvodov nezamestnanosti, podpory 

produkcie verejných statkov a pod. Klasický podnik je pre obce a mestá alebo vyššie územné 

celky aj zdrojom príjmov do miestnych rozpočtov, predovšetkým v podobe daní 
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z nehnuteľností, poplatkov za reklamu, nájomného za prenajaté budovy a odstavné plochy 

(Majdúchová – Neumannová, 2014, s. 41). Pri založení sociálneho podniku obcou nadobúda 

táto rovina príjmov iný charakter a ide skôr o iné benefity v podobe lokálneho rozvoja, či 

rozšírenia poskytovaných verejných služieb. Dokonca môžu byť samosprávne orgány aj 

nápomocné pre iné sociálne podniky v obci. Ide teda o ďalšiu rolu obcí a miest v podpore 

sociálnych podnikov, ktoré v obci vznikajú, napr. v stanovení nižších daňových sadzieb, 

v procese predaja alebo nájmu nehnuteľností pre sociálne podniky (podkapitola 7.6).  

 

7.1 Legislatívne vymedzenie podnikania obcí 
 

Legislatívnej úprave pre podnikanie obcí na Slovensku sa venuje Petr Toth a kolektív 

v publikácii „Ekonomické aktivity obcí a měst“ (Toth a kol., 2014). Uvádzajú, že legislatívna 

úprava obecného podnikania na Slovensku je upravená Ústavou Slovenskej republiky zákonom 

č. 460/1992 Z. z. a zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Týmto zákonom nadobudli 

obce samostatnosť v rozhodovaní a riadení, ale tiež právo vykonávať všetky činnosti súvisiace 

so správou obce a obecným majetkom.  

Právo obce vlastniť majetok a nakladať s ním je jedným z predpokladov pre samostatnú 

ekonomickú činnosť subjektu.  

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §1 ods. 1 vymedzuje obec ako „samostatný 

územný samosprávny a  správny celok Slovenskej republiky; združuje  osoby, ktoré majú na jej 

území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom  

samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.“ 

V §1 ods. 2 zákona je vymedzené, že „základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je 

starostlivosť o všestranný  rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.“  

V §4 ods. 3 zákona je priamo uvedené právo obce podnikať:  

 k) obec „vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme 

zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,“ 

 l) „zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové 

a  príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,“ 

Ďalej v §8 ods. 4 zákona je uvedené, že „majetok obce možno použiť najmä na verejné  

účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.“ 

 

Podľa Tekeliho (2018), majetok obce má slúžiť iným účelom (napr. podnikateľskej 

činnosti) iba subsidiárne, t. j. až po zabezpečení originálnych a prenesených pôsobností obcou. 

Na rozdiel od subjektov obchodného práva (podnikateľských subjektov), ktorých cieľom je 

dosahovať zisk, má obec ako verejnoprávna korporácia iné poslanie.  

Zákon č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov vymedzuje, že obce sú považované za právnické 

osoby, ktoré však nie sú primárne založené alebo zriadené za účelom podnikania.  

Podľa Totha a kol. (2014; Jesenko, 2017) využívať obecný majetok bolo umožnené 

zákonom č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí, ktorý uvádza, že orgány obce a ďalšie organizácie 

sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov. Podľa tohto 

znenia, rozhodnutie o tom, či bude obec hospodáriť s majetkom obce trhovým, alebo 

netrhovým spôsobom je na rozhodnutí orgánov obce, ktorými sú starosta obce 

a zastupiteľstvo obce.  

 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ďalej špecifikuje pôsobenie starostu 

a obecného zastupiteľstva v tejto rovine: 

Obecné zastupiteľstvo podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §11 ods. 4 

písmeno l) vo vzťahu s realizáciou podnikateľskej činnosti na území obce môže „zriaďovať, 

zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu 
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vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a 

iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, 

ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.“ 

Pri zakladaní spoločností prispievajú obce, kraje a ďalší spoluvlastníci svojím vkladom vo 

forme peňazí, hmotných prostriedkov alebo know-how. Výška vkladu spoluvlastníka určuje 

jeho práva a povinnosti (Provazníková, 2015). 

 

Z uvedených úsekov zákona o obecnom zriadení je zrejmé, že aj obce za určitých 

okolností a podmienok majú právo podnikať. Obdobne môžu vykonávať podnikateľskú 

činnosť aj vyššie územné celky (VÚC), ako orgány územnej samosprávy podľa zákona č. 

301/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov podľa § 4 ods. 1 písm. e) a f). 

 

Samosprávy na Slovensku sú minimálne od roku 2005 a legislatívne od roku 2010 

významnými aktérmi v oblasti sociálneho podnikania, ako typu podnikania, v ktorom môžu 

realizovať svoje zákonné práva na podnikanie. Okrem možnosti založiť obecný sociálny podnik 

(obecnú firmu) poznajú a využívajú regionálne a miestne samosprávy (mestá, obce, VÚC) 

dlhodobo svoje kompetencie nakladania so svojím majetkom, a podobne ako je známe aj 

v zahraničí, implementujú do svojich plánov rozvoja aj inštitúty predaja či prenájmu svojich 

majetkov (hnuteľných i nehnuteľných).  

Dominujúca skúsenosť samosprávnych orgánov na Slovensku so zakladaním sociálnych 

podnikov je dôležitá najmä kvôli ekonomickej situácii v konkrétnych regiónoch (vysoká 

regionálna nezamestnanosť), nakoľko tieto obce, mestá a kraje bojujú s dlhodobou 

nezamestnanosťou a rôznymi problémami skupín občanov znevýhodnených na trhu práce.  

 

Ďalšie podkapitoly obsahujú bližší pohľad na založenie obecného sociálneho podniku, 

v závere kapitoly 7 je priblížená aj podpora samosprávnych orgánov – obcí, miest a VÚC pre 

subjekty sociálnej ekonomiky pôsobiacich na ich území.  

 

7.2 Obec ako podnikateľ 
 

V uplynulých rokoch narastá záujem obcí o založenie a prevádzkovanie obecných 

firiem, ktoré sa už od roku 2018 stávajú aj registrovanými sociálnymi podnikmi.  

Keď obec zakladá podnikateľskú činnosť, stáva sa podnikateľským subjektom,  

korigovaným legislatívou, ktorá upravuje činnosť podnikov. Čo sa týka zamerania 

podnikateľskej činnosti, obec si môže vybrať akúkoľvek náplň svojho podnikania, ktorú 

umožňuje legislatíva súvisiaca s podnikaním (EPIC, 2014). 

Obecné sociálne podniky sú na Slovensku už známe, vrátane pozitívnych sociálno-

ekonomických efektov na miestnu komunitu. Ich akceptovanie podporil aj prijatý zákon 

o sociálnej ekonomike a sociálnom podniku, ktorý platí všeobecne. Vymedzuje, ako bolo 

vyššie uvedené, aj pre samosprávy významné finančné podporné ekonomické nástroje nielen 

v oblasti zvyšovania lokálnej zamestnanosti, ale takmer vo všetkých hospodárskych činnostiach 

vyšších územných celkov, miest a obcí (pozri Korimová a kol., 2017). V prípade založenia 

obecného sociálneho podniku platia pre samosprávy rovnaké pravidlá ako pri iných 

rozhodnutiach – je potrebné schválenie na verejnom zasadnutí obecného/mestského 

zastupiteľstva, ideálne s informovaním resp. s osobitným pozvaním svojich občanov. Potrebu 

informovať verejnosť o využití majetku samosprávy tiež zdôrazňujú Mihaliková a Koreňová 

(2021).   
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7.2.1 Dôvody pre podnikanie obcí a miest 

 

O podnikanie obcí sa zaujímajú najmä tie obce a mestá, ktoré sa nachádzajú v regiónoch 

s dlhodobo vysokou nezamestnanosťou a najmä s marginalizovanými skupinami občanov. 

V obecných firmách vidia samosprávy možnosť zamestnať ťažšie zamestnateľné osoby 

z týchto marginalizovaných skupín a nielen ich začleniť do pracovnej činnosti a tým zlepšiť ich 

osobné, či rodinné ekonomické možnosti. Je to aj príležitosť pre rozvoj samotnej obce, ktorá 

takýmto spôsobom môže zabezpečovať vlastné verejné služby. Zároveň je možné využiť 

ľudský kapitál miestneho obyvateľstva (mladí absolventi, občania vo veku 50+ apod.).  

Táto kapitola využíva pojem obecný sociálny podnik, ktorý sa najviac v tejto terminológii 

v praxi používa. Postup pri založení sociálneho podniku mesta, či VÚC je však obdobný. 

 

Na Slovensku možno predpoklady pre založenie obecného sociálneho podniku zhrnúť 

do týchto bodov:  

• vysoká nezamestnanosť v obciach a mestách Slovenska postihujúca najmä marginalizované 

(sociálne vylúčené) osoby,  

• nízka kvalifikácia marginalizovaných osôb,  

• nízka pracovná mobilita marginalizovaných osôb, 

• nedostatočné pracovné návyky marginalizovaných osôb,  

• ekonomicky málo rozvinuté regióny,  

• problémy so zabezpečením zamestnania,  

• nízka (klesajúca) životná úroveň marginalizovaných osôb,  

• krátkozrakosť programov verejnoprospešných prác a malých obecných služieb vzhľadom k 

prirodzeným tendenciám rozvoja zamestnanosti. 

Dôležité je tiež zvážiť disponibilitu ďalších faktorov: dostatok pracovnej sily, dostatok 

ďalších zdrojov v obci, aktuálnu potrebu verejných prác v obci, prípadne v okolí, ale tiež pomoc 

štátu (Smetanka - Ledecký, 2007).  

 

Obecné sociálne podniky prinášajú ďalšie benefity pre samotnú obec a jej správu 

v zmysle uľahčenia poskytovania verejných služieb, ale sú to aj benefity pre občanov v rámci 

poskytovania tovarov a služieb za lepšie ceny, ako ich poskytujú ziskové podniky.  

Sociálne podniky reagujú na potreby spoločnosti tým, že poskytujú potrebné verejné 

služby, najmä sociálne. Majú v sebe potenciál pre osoby znevýhodnené na trhu práce, pretože 

pre nich vytvárajú pracovné miesta a vďaka tomu pomáhajú štátu v oblasti politiky 

zamestnanosti a preberajú na seba určitú časť povinností. Znevýhodnené osoby sa tak stávajú 

nezávislými na sociálnych dávkach, ale tiež dochádza k ich socializácii do spoločnosti, čo má 

pozitívny dopad nielen na jednotlivca, ale na celkový rozvoj spoločnosti (Toth a kol., 2014). 

 

Municipálne (samosprávne) podniky zohrávajú teda rozhodujúcu úlohu pri budovaní 

bohatstva komunity z niekoľkých kľúčových dôvodov: 

 Vytvárajú stabilné a kvalitné pracovné miesta pre členov komunity. 

 Zvyšujú miestnu hospodársku stabilitu tým, že znižujú spoliehanie sa na rozdiely 

súkromných podnikov. 

 Často poskytujú tovary a služby pre nedostatočne zaistené oblasti, ktoré prehliadajú 

poskytovatelia ziskových podnikov. 

 Často poskytujú tovar a služby miestnym obyvateľom za nižšie ceny ako poskytovatelia 

ziskových podnikov. 

 Vytvárajú nové miestne príjmy, ktoré prinášajú nespočetné výhody pre komunitu. 

 Často poskytujú väčšiu zodpovednosť, transparentnosť a demokratickú kontrolu ako 

poskytovatelia ziskového sektora (Municipal Enterprise, 2017). 
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Podnikanie obcí, miest a krajov má dôležitý význam pre ich ekonomický rozvoj. Sociálne 

podniky v územnej samospráve prinášajú mnohé sociálno-ekonomické výhody a sú zároveň 

podporou aj pre spoločenské vnímanie regiónu. Prostredníctvom podnikateľskej aktivity sa 

zvyšuje atraktivita obcí, miest a krajov, lokálne produkty a služby reprezentujú samotný región 

a ich realizácia na trhu prináša dlhodobú udržateľnosť.   

 

7.3 Právne formy podnikania orgánov územnej samosprávy 
 

Rovina výberu právnej formy pri založení sociálnych podnikov prešla tiež fázou vývoja. 

Podľa dokumentu „Obecné firmy – rozvoj lokálnej zamestnanosti, podnikateľské aktivity 

a sociálne programy“ Nadácie Milana Šimečku z roku 2007 a aj podľa „Manuálu pre starostov 

a dobrovoľníkov o zakladaní sociálnych podnikov“ neziskovej organizácie EPIC (2014), medzi 

vhodné právne formy podnikania miest a obcí patrili 3 právne formy: živnosť, samostatná 

príspevková organizácia a spoločnosť s ručením obmedzeným. Boli riadne usmerňované 

legislatívou pre príslušnú právnu formu podnikania (t. j. Zákonom č. 455/1991 Z. z. 

o živnostenskom podnikaní, Zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodným zákonníkom a Zákonom 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov).  

Od roku 2018, kedy vstúpil do platnosti zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch, je stanovená širšia škála právnych foriem sociálnych podnikov, aj pre 

orgány územnej samosprávy (nezahŕňa však napr. príspevkové organizácie).  

V zmysle zákona č. 112/2018 Z. z., ak zakladá sociálny podnik orgán územnej samosprávy 

-  obec, mesto, VÚC, môže si zvoliť právnu formu z týchto možností: občianske združenie, 

nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná 

spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je zamestnávateľom.  

Všetky tieto právne formy subjektov sa môžu stať po splnení zákonných podmienok 

registrovaným sociálnym podnikom (zákon. č. 112/2018 Z. z. § 4 ods. 1).  

 

Samosprávny orgán sa však nemusí pridŕžať striktne tohto zákona a môže vytvoriť 

sociálny podnik (aj inej právnej formy – napr. príspevková organizácia), ktorý síce bude 

napĺňať sociálne ciele, bude súčasťou sektora sociálnej ekonomiky, avšak nebude to 

registrovaný sociálny podnik, nebude sa musieť riadiť zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch a bude fungovať bez možnosti podpory registrovaných 

sociálnych podnikov podľa tohto zákona.  

 

Najčastejšou právnou formou registrovaných sociálnych podnikov, v rámci ktorej 

podnikajú nielen obce, mestá, VÚC, ale aj právnické či fyzické osoby na Slovensku, je právna 

forma obchodnej spoločnosti - spoločnosť s ručením obmedzeným.  

 

Možnosti založenia sociálneho podniku samosprávnym orgánom sú rôzne: 

1. Samosprávny orgán (obec/mesto/VÚC) už môže mať založený jeden, alebo viac 

podnikov, ktoré podnikajú klasickým spôsobom podnikania. Čiže ide o klasické podnikateľské 

subjekty. Avšak samosprávny orgán sa môže rozhodnúť založiť aj sociálny podnik, ktorý bude 

zohľadňovať pozitívny sociálny vplyv na svoje okolie (napr. v podobe integrácie 

znevýhodnených občanov alebo so zameraním na prostredie sociálneho bývania alebo môže 

založiť všeobecný registrovaný sociálny podnik zameraný na ekologické hospodárenie). V tom 

prípade môže pretransformovať už existujúci klasický podnik na sociálny podnik a po 

splnení zákonných podmienok sa môže stať registrovaným sociálnym podnikom.  
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2. Druhou možnosťou je, že sa samosprávny orgán rozhodne založiť nový podnik, aby 

táto sociálne orientovaná činnosť bola oddelená od ostatných podnikateľských aktivít. V tomto 

prípade si vyberá právnu formu podnikania vyplývajúcu zo zákona podľa vlastných možností.  

 

3. Treťou možnosťou je založenie sociálneho podniku s iným subjektom, napr. obec sa 

dohodne s občianskym združením na spoločnom založení registrovaného sociálneho podniku, 

pričom ak ide o právnu formu s.r.o., obec by mala mať v podniku vyšší podiel.  

 

Keďže najčastejšou právnou formou obecných sociálnych podnikov, ale aj celkovo 

registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku je forma obchodnej spoločnosti - spoločnosť 

s ručením obmedzeným, ďalšia časť bližšie popisuje zákonné podmienky fungovania 

spoločnosti s ručením obmedzeným ako právnej formy obecného sociálneho podniku.  

 

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným ako právnej formy sociálneho podniku 

v územnej samospráve 

 

Podľa §105 Obchodného zákonníka spoločnosťou s ručením obmedzeným je obchodná 

spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Spoločnosť môže 

založiť jedna osoba. Spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov. Hodnota základného imania 

musí byť minimálne 5 000 eur. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným vytvára aj rezervný fond, ktorý je povinný, buď ho 

spoločnosť vytvára na začiatku podnikania, alebo až zo zisku, ktorý spoločnosť dosiahne, a to 

vo výške 5% z čistého zisku, nie však viac ako 10% výšky základného imania.  

Spoločnosť ručí za záväzky celým svojím majetkom, spoločníci ručia len do výšky svojich 

nesplatených vkladov v Obchodnom registri SR. Subjekt môže zvoliť spôsob zapájania 

zainteresovaných osôb, buď prostredníctvom Poradného výboru alebo prostredníctvom 

Demokratickej správy podľa Zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 

podnikoch.  

Spoločnosť s ručením obmedzeným je vhodná predovšetkým vtedy, ak sa chce obec viac 

orientovať na činnosti podnikateľského rázu, s možnosťou rozširovania výroby (služieb) a 

expanzie do okolitého prostredia. Štatutárnym orgánom - konateľom spoločnosti s 

ručením obmedzením môže byť aj starosta alebo primátor, ktorý túto funkciu vykonáva 

bezodplatne. Výhodou tejto formy je samostatnosť a zrozumiteľné finančné hospodárenie. 

(Smetanka - Ledecký, 2007). 

 

Tab. 5 Výhody a nevýhody spoločnosti s ručením obmedzeným ako právnej formy 

podnikov orgánov územnej samosprávy 

 
Typ Výhody Možné nevýhody Zhodnotenie 

Spoločnosť s ručením 

obmedzeným 

Široké neobmedzené možnosti 

rozvoja podnikateľských 
aktivít. 

Štatutárom môže byť aj 

starosta. 
Vlastné a prehľadné 

hospodárenie a vedenie 

účtovníctva (vyplývajúce zo 
samostatnosti). 

 

Relatívne vysoké náklady pri 

zakladaní (ale nižšie oproti 
akciovej spoločnosti). 

Potreba vlastného 

profesionálneho manažmentu. 

Správnou radou obecného 

podniku s.r.o. je obecné 
zastupiteľstvo (volení občania). 

Pri technologickej náročnosti 

činnosti možnosť založenia 
s.r.o. v partnerstve s iným 

subjektom (subjektami), vždy 

za predpokladu väčšinovej 
účasti obce. 

V tomto prípade však nie je 

možnosť personálneho vedenia 
firmy taká, ako v prípade 100% 

účasti obce. 

Zdroj: podľa Smetanka – Ledecký, 2007 
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Úplný prehľad právnych foriem pre založenie sociálnych podnikov je kompletne 

a prehľadne popísaný na konci učebnice v prílohe A (podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny, NP ISE).  

 

Sociálny podnik obce, mesta, VÚC môže požiadať o štatút registrovaného sociálneho 

podniku. Registrovaným sociálnym podnikom sa stáva po splnení podmienok uvedených 

v zákone č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a je mu 

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny priznaný štatút registrovaného sociálneho 

podniku (skratka r. s. p.).  

 

7.4 Význam sociálneho podnikania pre orgány územnej samosprávy 
 

Mestá, obce a VÚC zabezpečujú služby pre občanov, podnikateľov a návštevníkov 

regiónu prostredníctvom samostatných právnických subjektov, ktoré za týmto účelom zriaďujú 

(príspevkové organizácie), zakladajú či spoluzakladajú (obchodné spoločnosti). Realizácia 

verejných služieb prostredníctvom týchto organizácií kladie na zriaďovateľa/zakladateľa 

vysoké nároky na schopnosť chovať sa ako vlastník, nielen ako manažér, úradník, či politik. 

Často je táto rola spojená aj s rolou zákazníka, kedy obec, mesto, či VÚC je zároveň 

objednávateľom a platcom konkrétnych služieb, napr. oblasť komunálnych služieb (Pavlík 

a kol., 2014).  

Sociálny podnik, na rozdiel od klasického podniku, je zameraný najmä na dosiahnutie 

pozitívneho sociálneho vplyvu. Často ide o integráciu a pomoc znevýhodneným skupinám 

občanov z danej obce, mesta, či VÚC.  

V súčasnosti existujú podporné inštitúcie, ktoré v súčinnosti s Ministerstvom práce, 

sociálnych vecí a rodiny podporujú vznik sociálneho podnikania na Slovensku a tiež zakladanie 

sociálnych podnikov v obciach a mestách, prípadne vyšších územných celkoch.  

Jednou z nich je už spomínaná nezisková organizácia EPIC, ktorá vytvorila mnohé 

podporné aktivity pre priblíženie sociálneho podnikania práve obciam. Manuál pre starostov a 

dobrovoľníkov o zakladaní obecných podnikov (2014) vymedzuje základné otázky, ktoré by si 

mali samosprávne orgány zodpovedať predtým, než takéto podnikanie založia. 

 

1) Prečo by mala obec založiť sociálny podnik? 

2) Pre koho bude sociálny podniky vytvorený? 

3) Na aké obdobie sa sociálny podnik zakladá? 

4) Aké sú ciele sociálneho podniku? 

5) Aké sú očakávania od sociálneho podnikania? 
 

1. Prečo by mala obec založiť sociálny podnik? 

 

Sociálny podnik je jednou z foriem, ako pomôcť zlepšovať ekonomickú situáciu a sociálne 

postavenie rodín aj občanov, nachádzajúcich sa v núdzi a v pasci chudoby v dôsledku: 

 straty uplatnenia nekvalifikovanej pracovnej sily a rastúcej existencie nekvalifikovanej 

pracovnej sily, 

 dlhodobej nezamestnanosti aj u občanov so vzdelaním (stredoškolským, 

vysokoškolským), 

 rastúceho počtu mladých ľudí bez pracovných návykov, 

 sťaženého uplatnenia občanov so zdravotným postihnutím (EPIC, 2014). 

 V tomto prípade ide skôr o realizáciu sociálnych programov.  
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Sociálne podniky vytvárajú veľmi vhodné predpoklady na zamestnanie občanov, ktorí sú 

napr. dlhodobo nezamestnaní. Tí, ktorí sú dlhú dobu bez pracovných návykov, zručností 

a celkovej kvalifikácie, majú reálne sťažené podmienky zamestnať sa v klasických podnikoch 

(prevažne ide o marginalizovaných občanov). Smetanka a Ledecký (2007) uvádzajú tieto 

problémy a dôvody nezáujmu zamestnať marginalizovaných občanov (obr. 19).  

 
Obr. 19 Dôvody nezáujmu o zamestnanie marginalizovaných osôb 

Zdroj: Smetanka – Ledecký, 2007. 

 

Podľa NP Inštitútu sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Implementačná agentúra 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020, ďalšie dôvody na založenie 

obecného sociálneho podniku sú tieto:  

 obecný sociálny podnik podporuje rozvoj obce (komunálne služby, odstraňovanie havárií, 

rozvíjanie ekonomického potenciálu obce, znižovanie nezamestnanosti),  

 lepšie využije zdroje obce (ľudské zdroje, výrobu a spotrebu doma, externú finančnú 

pomoc),  

 často realizuje sociálny program (zamestnáva znevýhodnených na trhu práce, zvyšuje 

kvalifikáciu obyvateľstva, buduje osobné a praktické zručnosti, pomáha riešiť ťažké životné 

situácie),  

 môže realizovať bytový program (stavebné práce, externé financovanie),  

 je zdrojom nových nápadov, návrhov, riešení (využíva znalosť miestnych problémov a 

potrieb občanov, ich zručnosti a vedomosti, je blízko k voličovi),  

 oživuje súdržnosť, kultúrny, športový a spoločenský život v obci (tradície, podujatia),  

 môže podporiť a zlepšiť podnikateľské prostredie (spolupráca s inými subjektami, 

priestory pre prevádzky, aktivity občanov a rôznych združení),  

 môže zlacniť a skvalitniť obecné služby (nájomné, zimná a letná údržba, investičná 

výstavba) (NP ISE, 2020). 

 

2. Pre koho bude sociálny podnik vytvorený? 

 

Obec by mala vymedziť, pre koho sociálny podnik bude vytvorený. Ak to bude integračný 

sociálny podnik, na akú skupinu občanov bude zameraný z hľadiska ich pracovnej integrácie. Podnik 

Dôvody nezáujmu zamestnávateľov           
o zamestnávanie marginalizovaných osôb

(analýza hodnotení zamestnávateľov)

Nízka efektivita 
práce

Vysoké náklady    
na udržanie 

pracovného miesta
Nízka mobilita

Potreba plnej 
kvalifikácie

Predsudky, mýty, 
stereotypy, 

diskriminácia

Nevyhnutnosť 
špecifických prístupov 

riešenia 
nezamestnanosti
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podľa Manuálu neziskovej organizácie EPIC môže byť vytvorený: 

 priamo  pre potreby dotknutých občanov s významným dosahom na požiadavky 

humánnej a prosperujúcej spoločnosti, 

 pre ťažko prispôsobiteľných (nie neprispôsobiteľných) občanov bez vzdelania alebo s 

nízkym stupňom vzdelania, 

 dlhodobo nezamestnaných, bez pracovných návykov, 

 občanov po výkone trestu, 

 mladých ľudí po ukončení školy bez pracovných návykov, 

 občanov so zdravotným postihnutím, 

 pre občanov, ktorí sa ocitli v ťažkej, zložitej situácii. 

 

3. Na aké obdobie sa sociálny podnik zakladá? 

 

Obec by si mala vymedziť na základe cieľov, či ide o podnik zakladaný na prechodné 

obdobie, napr. z hľadiska vytvorenia pracovných miest, ktoré budú poskytovať priestor pre 

znovunadobudnutie pracovných zručností a zvyklostí, alebo je to sociálny podnik vytvorený na 

stálo s ohľadom na trvalé zamestnanie jednotlivých občanov.  

 neobmedzene - na stálo,  

 na prechodné obdobie, 

 na dobu určitú – napr. trvajúcu po dosiahnutie vymedzeného cieľa. 

 

4. Aké sú ciele sociálneho podniku? 

 

Vo všeobecnosti podľa Manuálu neziskovej organizácie EPIC (2014), sociálne podniky majú 

svoje ciele, ktoré ich aj odlišujú od klasického podnikania.  
 

Hlavný cieľ sociálneho podniku v obci je „stabilne podporovať sociálnu inklúziu 

a ekonomickú stabilitu ohrozených skupín obyvateľov v regióne a okolí“. 

 

Špecifickým cieľom sociálneho podniku v obci je vytvoriť prostredie pre využívanie a 

uplatnenie pozitívneho individuálneho potenciálu občanov, ktorí doposiaľ nevedeli, alebo 

nemohli uplatniť svoje: 

 vedomosti 

 zručnosti 

 talent a odhodlanie. 

 

5. Aké sú očakávania obce od sociálneho podnikania? 

 

Prioritou pre obec by nemalo byť dosiahnutie zisku prostredníctvom sociálneho 

podnikania. V prvom rade by sa obec mala orientovať na dosiahnutie pozitívneho sociálneho 

vplyvu, ktorý môže nastať buď v miestnom rozvoji a v lepšom poskytovaní verejných služieb 

alebo v samotných sociálnych personálnych otázkach, napr. poskytnutie pracovných 

príležitostí.  

Nezisková organizácia EPIC vymedzila tieto roviny možných dopadov sociálneho 

podnikania na lokálne prostredie obce, mesta, VÚC: 

 zlepšenie ekonomickej situácie sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva, ich 

začlenenie do spoločnosti, 

 zvýšenie základných pracovných návykov a zručností, 

 rozširovanie partnerských vzťahov, 
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 zlepšovanie a zvyšovanie odberateľských vzťahov, rozširovanie výroby, dielní, 

 zvýšenie adaptability ohrozených skupín, 

 nárast samostatnosti a zodpovednosti k opätovnému sociálnemu začleňovaniu do 

spoločnosti zlepšenie bytových a hygienických pomerov (EPIC, 2014). 

 

Hlavným zámerom zakladania komunálnych podnikov je zámer obcí a miest: 

 ovplyvniť verejné služby, rozsah a ponuku verejných služieb, ich dostupnosť pre vybrané 

sociálne skupiny,  

 a riešenie špecifických sociálnych a ekonomických problémov v obci alebo v meste. 

 

Mestá a obce zabezpečujú pre svojich občanov, podnikateľov, ale i návštevníkov 

prostredníctvom komunálnych podnikov vybrané služby, ktoré sa dotýkajú najmä školstva, 

sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, komunálnych služieb (odpadové hospodárstvo, 

verejné osvetlenie, údržba verejných priestranstiev), dopravu, šport, bývanie (Pavlík a kol. 

2014; Pavlík a kol. 2020). Je potrené dodať, že zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch v podstate neobmedzuje žiadnu oblasť pôsobenia spolupráce a iných 

foriem činností obecných sociálnych podnikov.  

 

 Podľa Registra sociálnych podnikov na Slovensku, register eviduje k 31. 12. 2021 

približne 81 obecných sociálnych podnikov, približne 16 mestských sociálnych podnikov 

a približne 3 sociálne podniky vyšších územných celkov. Počet sociálnych podnikov v rámci 

orgánov územnej samosprávy tvorí približne 21,6 % z celkového počtu registrovaných 

sociálnych podnikov (k 31. 12. 2021 bolo celkovo registrovaných v Registri 462 sociálnych 

podnikov) (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2021).  

 

7.5 Možnosti podnikateľských príležitostí orgánov územnej samosprávy 
 

Nezisková organizácia EPIC so sídlom v Bratislave, ktorá sa zameriava na podporu 

budovania obecných sociálnych podnikov, vypracovala v roku 2016 dokument Obecné sociálne 

podniky -  Katalóg podnikateľských príležitostí. Jeho zámerom je zorientovať a inšpirovať 

samosprávy a mimovládne neziskové organizácie, aby získali základnú predstavu o možných 

činnostiach obecných sociálnych podnikov. EPIC realizovala mnohé projekty na podporu 

sociálneho podnikania vrátane projektu „Podpora obecných podnikov založených za účelom 

zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce“, v rámci ktorého školila a vzdelávala 

záujemcov samospráv o zakladanie obecných podnikov. Katalóg podnikateľských príležitostí 

predstavuje podrobný rozpis jednotlivých zameraní sociálnych podnikov v obci, ktoré môžu 

zahŕňať tieto oblasti: 

 

 spracovanie mlieka a mliečnych produktov, 

 sklenárstvo, 

 holičstvo a kaderníctvo, 

 údržbárske práce pre domácnosť - inštalatérska služba domov a bytov, 

 poskytovanie upratovacích služieb, 

 práčovňa, 

 ručné umývanie áut, 

 maliarske a natieračske práce, 

 drobná pekárenská a cukrárenská výroba, 

 záhradníctvo, 

 stolárstvo - výroba záhradného nábytku, výroba včelích úľov, psích búd, kotercov, 
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 výroba produktov z dreva - drobná drevovýroba, výroba suvenírov, úžitkových 

predmetov a hračiek, 

 stavebníctvo - zemné a výkopové práce, pomocné stavebné práce, realizácia oplotenia,  

 stavebníctvo - betonárske práce, realizácia oplotenia 

 stavebníctvo/služby - prenájom a konštrukcia lešenia, 

 stavebníctvo - murárske a obkladačské práce, 

 stavebníctvo - tesárske práce, výstavba altánkov a záhradných stavieb, 

 stavebníctvo - klampiarske práce, pokrývačské práce a oprava striech, 

 stavebníctvo - výstavba komínových systémov, krbov a pecí, 

 stavebníctvo - zváranie a výroba komponentov z kovu, 

 sušenie bylín a ovocia, 

 výroba ekopaliva – výroba drevoštiepky a peletiek, 

 poľnohospodárstvo - chov včiel a výroba včelích produktov (EPIC, 2016).6 

 

Katalóg je veľmi vhodným poradcom a pomocou pred začatím podnikania a zabezpečenia 

personálneho, finančného a technického rozmeru pre vybrané oblasti podnikania. Nájsť ho 

možno na stránkach uvedených v zdrojoch literatúry.  

Tieto príklady ekonomických činností slúžia ako inšpirácia pre potenciálne sociálne 

podniky orgánov územnej samosprávy, avšak nie sú vyčerpávajúcim zoznamom 

podnikateľských aktivít. Tých môže byť viac. Je ale dôležité založiť sociálny podnik v obci 

s prihliadnutím na obecné zdroje a najmä na spoločenský problém, pretože aj obecný sociálny 

podnik, ak je registrovaným sociálnym podnikom, musí spĺňať hlavný cieľ svojej činnosti, a to, 

dosahovať merateľný pozitívny sociálny vplyv, ktorý je úzko spojený aj určitým sociálnym 

problémom. 

 Akákoľvek aktivita v obci, ktorá prepája jednak sociálnu inklúziu znevýhodnených 

občanov, buduje partnerstvá, buduje komunitu s prispením hospodárskej, resp. tvorivej 

činnosti, prispieva aj k ekonomicko-sociálnemu rozvoju obce, upevňovaniu sociálnych väzieb 

a jej udržateľnosti. Obec sa stáva atraktívnou pre súčasných i budúcich občanov, u ktorých sa 

buduje pozitívny vzťah k danej lokalite.  

  

7.6 Možnosti pomoci orgánov územnej samosprávy pri podpore sociálnych 

podnikov na ich území 
 

Úloha samosprávnych orgánov v rámci sociálnej ekonomiky nie je len v zakladaní 

sociálnych podnikov. Samosprávne orgány môžu byť významne nápomocné aj pre sociálne 

podniky, ktoré síce nie sú založené obcou, mestom, či VÚC, ale sú založené súkromnými 

osobami a nachádzajú sa na území obce, mesta, či vyššieho územného celku.  

Nástroje zo strany verejnej správy na podporu fungovania (registrovaných) sociálnych 

podnikov je možné rozdeliť do dvoch kategórií a to na tie, ktorých pravidlá sú upravené v 

samotnom zákone o sociálnej ekonomike a tie, ktoré sú zakotvené a upravujú ich osobitné 

predpisy. Ide o tieto 3 možnosti pomoci samosprávnych orgánov pri podpore sociálnych 

podnikov na ich území:  

                                                           
6 Aj Korimová (2014) doplnila a publikovala zoznam perspektívnych oblastí sociálneho  podnikania: služby 

v domácnosti, starostlivosť o deti, nové informačné a komunikačné technológie, práca so znevýhodnenými 

osobami, renovácia budov a verejných priestranstiev, práca v oblasti udržiavania bezpečnosti, miestna verejná 

doprava, lokálny obchod, cestovný ruch, audiovizuálny sektor, kultúrne dedičstvo a miestny rozvoj kultúry, 

odpadové hospodárstvo, vodohospodárstvo, ochrana a údržba prírody, regulácia a monitoring znečistenia 

ovzdušia, poľnohospodárstvo (rastlinná a živočíšna výroba a sebestačnosť poľnohospodárskych produktov). 
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a) Prijatie všeobecného záväzného nariadenia (VZN) obce za účelom zníženia dane alebo 

oslobodenia od dane z pozemkov, zo stavieb, bytov a nebytových priestorov 

 

Predmetom VZN je vymedzenie rozsahu zníženia dane z pozemkov alebo oslobodenie od 

dane z pozemkov a/alebo vymedzenie rozsahu zníženia dane alebo oslobodenie od dane zo 

stavieb, bytov a nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve registrovaného sociálneho 

podniku. 

Na prijatie takéhoto VZN je nutný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov 

obecného zastupiteľstva s tým, že sa hlasovania musí zúčastniť minimálne nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov. 

Registrovaný sociálny podnik nemusí na území obce ani pôsobiť. Prijatie uvedeného VZN 

tak môže plniť účel vytvorenia podmienok pre budúcu činnosť registrovaných sociálnych 

podnikov, resp. nalákania subjektov, ktoré majú záujem registrovaný sociálny podnik 

prevádzkovať (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2020). 

 

b) Predaj alebo nájom nehnuteľného majetku obce, mesta, VÚC alebo štátu 

registrovanému sociálnemu podniku za nižšiu ako trhovú cenu, trhový nájom, resp. 

výnimky pri uplatňovaní zákonných postupov pri takomto predaji a prenájme. 

 

Ide o jednu z foriem investičnej pomoci zakotvenej v § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 

112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorej účelom je podpora 

investície alebo prípravy projektu investície a poradenských služieb súvisiacich s touto 

prípravou. Oprávnenými subjektmi na predaj alebo prenájom nehnuteľného majetku 

registrovanému sociálnemu podniku bez uplatnenia striktných pravidiel predaja alebo prenájmu 

a určovania hodnoty nehnuteľnosti alebo trhovej hodnoty prenájmu sú:  

 

1) Obec/Mesto - Hlavným predmetom tohto nástroja na podporu registrovaných  

sociálnych podnikov je možnosť obce pomôcť investičnému zámeru registrovaného 

sociálneho podniku spôsobom odpredaja nehnuteľného majetku obce za nižšiu ako trhovú 

cenu, resp. formou poskytnutia nehnuteľného majetku obce do nájmu registrovanému 

sociálnemu podniku za nižšie ako trhové nájomné. Pravidlá pri predaji alebo prenájme 

majetku (aj nehnuteľností) obce iným subjektom, upravené § 9a ods. 8 písm. f) a § 9a ods. 9 

písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

 

2) VÚC - Rovnaké pravidlá ako pri prenájme alebo prevode vlastníctva k 

nehnuteľnosti vo vlastníctve obce vo forme investičnej pomoci na registrovaný sociálny 

podnik platia aj v prípade nehnuteľnosti vo vlastníctve vyšších územných celkov. Účinnosť 

právnej úpravy oprávňujúcej tento postup je od 1. 5. 2018. Dotknutá právna úprava: § 9a ods. 

8 písm. f), § 9a ods. 9 písm. d) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov,  

 

3) Štát - Podobne ako v prípade obcí a VÚC, môže aj štát ako formu investičnej pomoci 

registrovanému sociálnemu podniku uplatniť výnimky pri predaji alebo prenájme 

nehnuteľností v jeho vlastníctve. Pravidlá pri predaji nehnuteľného majetku štátu iným 

subjektom upravuje § 8e písm. f), § 11 ods. 2 písm. c) a § 13 ods. 6 písm. g) zákona č. 278/1993 

Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny, 2020). 
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c) Úlohy obce/mesta a VÚC v procese zabezpečovania predaja a spätného výkupu 

servisných poukážok  

 

Významnú úlohu v oblasti podpory podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky 

môžu obce a VÚC zohrať aj v prípade poskytovania pomoci na podporu dopytu podľa § 16 ods. 

1 písm. c). Pomocou na podporu dopytu sa v zmysle § 22 a 23 zákona č. 112/2018 Z. z. 

o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch rozumie odkúpenie servisnej poukážky od 

registrovaného sociálneho podniku, ktorému ju poskytla, výmenou za poskytnutie služby 

starostlivosti o domácnosť a záhradu, fyzická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá je na 

základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, 2020).  

 

Kontrolné otázky: 

1. Ktoré legislatívne východiská oprávňujú samosprávne orgány k podnikaniu? 

2. Vymenujte právne formy sociálnych podnikov, ktoré môžu založiť obce, mestá, VÚC 

a stručne popíšte najčastejšie využívanú právnu formu sociálnych podnikov na 

Slovensku. 

3. Aké sú hlavné dôvody založenia sociálneho podniku pre obec, mesto alebo VÚC? 

4. Aké základné otázky by si mali orgány obcí a miest zodpovedať predtým, než založia 

sociálny podnik? 

5. Vymenujte aspoň 5 príkladov podnikateľských príležitostí samosprávnych orgánov. 

6. Aké iné formy podpory subjektov sociálnej ekonomiky môžu realizovať samosprávne 

orgány? 
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Téma: Založenie sociálneho podniku   

Obsah: Sociálny podnik a podnikanie ako nositelia hodnôt. Prvá fáza založenia sociálneho podniku: 

motivácia, potenciál prostredia, sociálny problém, ciele podnikania a zdroje podnikania. Model 

založenia sociálneho podniku.  

 

8 ZALOŽENIE SOCIÁLNEHO PODNIKU 
 

8.1 Sociálny podnik a podnikanie ako nositelia hodnôt 
 

Každý podnik prináša svojím osobitým spôsobom hodnoty a prínosy pre spoločnosť napr. 

v tvorbe pracovných miest, participácii na rozvoji zamestnancov, participácii na rozvoji 

prostredia, tvorbe ekonomicky silného regiónu z hľadiska podielu na HDP, inováciách 

a pokroku v poskytovaní služieb. 

Sociálny podnik okrem týchto rozmerov zohľadňuje aj potreby okolia, najmä tých 

jednotlivcov, ktorí z rôznych dôvodov pociťujú vylúčenie zo spoločnosti, napr. si nemôžu nájsť 

pracovné zaradenie kvôli hendikepom, majú nestabilný príjem, alebo sú dlhodobo 

nezamestnaní. Sociálny podnik prináša aj prospechy pre bezprostredné okolie: využitie voľných 

pracovných síl pre rozvoj územia, vzájomná prospešnosť pri ponuke verejných služieb. 

Podľa definície sociálneho podniku podľa zákona o sociálnej ekonomike sa pod sociálnym 

podnikom rozumie „subjekt sociálnej ekonomiky, a) ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť, b) ktorého hlavným cieľom je 

dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, c) v ktorom k dosahovaniu 

pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje 

alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania, a d) ktorý, ak  

1. zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie 

hlavného cieľa,  

2. časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov a pravidiel, 

ktoré nenarúšajú hlavný cieľ, 

e) ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby“ (Zákon č. 

112/2018 Z .z. §5). 

 

Vo všeobecnosti sa podnikaním rozumie činnosť založená na využití poznatkov 

a skúseností podnikateľa, ktoré sa využívajú pri hľadaní odpovede na otázky: 

- aké produkty sa na trhu uplatnia, 

- ako využiť potenciálne zdroje, 

- ako získať a udržať zákazníka. 

Podnikaním sa dosahuje určitá rovnováha v ekonomike. Vyhľadávajú sa podnikateľské 

príležitosti, zapĺňajú sa prázdne miesta na trhu, obnovuje sa súlad medzi ponukou a dopytom. 

Predovšetkým je to tvorivá činnosť, ktorú vykonávajú podnikateľské subjekty. 

K znakom podnikania patria: 

- samostatné konanie hospodárskych subjektov, 

- iniciatívnosť, 

- ekonomická a právna erudovanosť, 

- tvorivý prístup k riešeniu praktických problémov, 

- schopnosť improvizácie a používania netradičných riešení, 

- ochota preberať a schopnosť reálne zhodnotiť podnikateľské riziko (Majdúchová-

Neumannová, 2014). 

Sociálny podnikateľ ako reprezentant sociálneho podniku by mal vykazovať rovnaké 

znaky pri vykonávaní podnikateľskej činnosti. Jeho odlišnosti popísali Kika M. (2004) 

a Korimová a kol. (2008), keď podmienky v priestore sociálneho podnikania delia na tvrdé 
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a mäkké faktory (ekonomické – všetky podmienky pre klasické podnikanie a mimoekonomické 

– sociálne ciele a pozitívne efekty).  

Sociálny podnikateľ by mal vykonávať samostatnú činnosť, mal by byť iniciatívny najmä 

v dosahovaní pozitívnych sociálnych dopadov, mal by poznať ekonomické princípy, ale aj 

právne podmienky. K problémom by sa mal stavať tvorivo a vnímať ich ako príležitosť pre 

nájdenie riešenia a mal by vedieť reálne zhodnotiť podnikateľské riziko, ktoré môže ohroziť 

činnosť podniku. Sociálny podnik oproti klasickému podniku je charakteristický tým, že 

prináša tzv. pozitívny sociálny vplyv pre spoločnosť.  

Každý podnik, vrátane sociálnych podnikov, by si mal na začiatku svojej podnikateľskej 

činnosti vypracovať svoj podnikový zámer, v ktorom je detailne spracované základné 

smerovanie podniku, a teda aj prínosy či hodnoty podniku, ktoré prináša pre spoločnosť. 

Literatúra vymedzuje tieto roviny podnikateľského zámeru takto:  

1. význam zámeru,  

2. stanovenie podnikateľských cieľov,  

3. rozbor trhových podmienok,  

4. rozbor podmienok pre zabezpečenie výroby výrobku alebo poskytovania služieb,  

5. marketingové rozbory,  

6. organizačné a personálne zabezpečenie,  

7. určenie postupu zabezpečenia podnikateľskej aktivity vhodnými pracovníkmi,  

8. finančno-ekonomické zabezpečenie,  

9. právne zabezpečenie a vlastnícke vzťahy,  

10. výsledné súhrnné odporučenia (Majdúchová – Neumannová, 2014, s. 67).  

Tieto body podnikateľského zámeru sú vymenované v skratke, nakoľko sú súčasťou 

naplnenia podmienok, ktoré určuje zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch pri 

zakladaní sociálnych podnikov, ktoré už boli v učebnici uvedené. V ďalšej časti kapitoly bude 

pozornosť venovaná 1. fáze založenia sociálnych podnikov.  

 

8.2 Prvá fáza založenia sociálneho podniku - Detailný model procesu 

založenia sociálneho podniku 
 

Úvodná fáza začatia nejakej činnosti - o to viac podnikania – je často najťažšia, pretože 

prináša množstvo rozhodnutí a podnikateľ pracuje s informáciami nielen o svojich vlastných 

možnostiach, ale najmä o potenciáli, ktorý prináša samotné okolie podniku.  

Na túto prvotnú fázu založenia sociálneho podniku je kladený dôraz, nakoľko od nej závisí 

celková úspešná podnikateľská činnosť a schopnosť sociálneho podniku prežiť, resp. byť 

udržateľný na trhu, bez ohľadu na právnu formu podnikania, druhy sociálneho podniku alebo 

spôsoby riadenia podniku. 

V prvom rade je potrebné vedieť, kto iniciuje založenie sociálneho podniku. 

Zakladatelia sociálnych podnikov sa delia do 3 typov subjektov:  

1. Fyzické, resp. právnické osoby (FO/PO), ktoré ešte nepodnikali a chcú založiť sociálny 

podnik, 

2. Fyzické, resp. právnické osoby (FO/PO), ktoré už podnikajú, resp. vykonávajú 

neziskovú činnosť a chcú zmeniť svoje zameranie na sociálne podnikanie, 

3. Samosprávny orgán (obec, mesto, VÚC), ktorý chce založiť sociálny podnik.  

 

Nasledovný model, bol vytvorený ako výstup projektu VVGS 2019-1018 Dynamika 

rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku a jej využitie v samospráve a je súčasťou príspevku 

Ako založiť sociálny podnik – Manuál pre založenie sociálnych podnikov (Pčolinská, 2020), 

zohľadňuje najmä otázky a prvé kroky založenia sociálneho podniku, ktoré je potrebné urobiť 

na to, aby bol sociálny podnik založený s ohľadom na jeho trhovú a trvalú udržateľnosť. 
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Konkrétne sa zameriava na motiváciu pre založenie sociálneho podniku, potenciál prostredia 

a potenciál podnikateľa, potreby prostredia, podnikateľskú činnosť, resp. zameranie sociálneho 

podniku, sociálny vplyv, analýzu konkurencie, ciele a zdroje podniku.  

 

 

 
 

Obr. 20 Detailný model procesu založenia sociálneho podniku v zameraní na 1. fázu 

zakladania sociálneho podniku 

Zdroj: Pčolinská – Koreňová. Manuál založenia sociálneho podniku - Model 1.  

In: Pčolinská, 2020. 
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Detailný model procesu založenia sociálneho podniku poskytuje vizuálny pohľad na 

proces zakladania sociálneho podniku ako na logický sled krokov, sleduje priebeh procesu. 

Jednotlivé kroky sú vysvetlené v ďalšej časti kapitoly. Na zostrojenie tohto modelu bola 

využitá notácia BPMN (Business Process Modelling Notation, od r. 2009 - Business Process 

Modelling & Notation). 

 

8.3 Proces založenia sociálneho podniku – jednotlivé kroky  
 

8.3.1 Motivácia 

 

Motivácia je hnacím motorom celej podnikateľskej aktivity. V prípade klasického 

podnikania ide o podnikanie zväčša založené na ziskovom princípe a zisky z podnikania 

predstavujú najmä u malých a stredných podnikateľov príjem pre jednotlivca.  

Podnikatelia, ktorí nie sú orientovaní len na vlastné zabezpečenie či riešenie vlastných 

problémov - teda vidia aj problémy prostredia, v ktorom sa ich podnik nachádza - budú mať 

sklony svoje zisky používať aj na pomoc tým druhým.  

Tretia rovina subjektov sú jednotlivci, ktorí nemusia mať blízko ani k podnikaniu, avšak 

vidia viac problémy prostredia, v ktorom pôsobia a snažia sa nájsť pre tieto problémy riešenia. 

Nezriedka sa takýmto riešením stáva aj podnikateľská činnosť, v špecifickej rovine práve 

sociálne podnikanie. Správny motív je dôležitý i pre správne fungovanie sociálneho podniku. 

Riziko založenia sociálneho podniku nastáva vtedy, ak altruistický rozmer pomoci chýba 

a jednotlivci vidia aj v prípade sociálnych podnikov len príležitosť využitia podpory štátu, t.j. 

získavania finančných prostriedkov z verejných zdrojov bez snahy o udržateľnosť podniku 

a dlhotrvajúce riešenie problémov spoločnosti – napr. zabezpečenie pracovných miest, 

udržateľnosť podnikovej činnosti, schopnosť realizovať produkty na trhu a pod.  

Motív, kvôli čomu chce niekto založiť sociálny podnik, by sa teda mal prioritne viazať na 

osobné presvedčenie, či túžbu po pomoci svojím vlastným osobným potenciálom, či 

potenciálom prostredia pre potreby tých, ktorí si sami nevedia pomôcť: či už vo vzťahu k 

zabezpečeniu verejných služieb, alebo vo vzťahu k tvorbe pracovných miest, alebo v záujme 

ochrany životného prostredia (Pčolinská, 2020). V prvom rade je potrebné vychádzať z 

potenciálu, ktorý je v samotnom podnikateľovi, resp. ktorý je okolo nás.  

Je dôležité zvážiť osobný (osobnostný) potenciál a potenciál prostredia. 

 

8.3.2 Osobný potenciál podnikateľa 

 

Osobný potenciál sa týka samotného podnikateľa. Dôležité je jeho vzdelanie, záľuby, 

talenty, vyššie ciele, profesia, ale aj charakterové a povahové črty. Všetky tieto danosti súvisia 

s tým, ako on sám bude vykonávať podnikateľskú činnosť. Iní autori zdôrazňujú jeho 

subjektívne, ale i objektívne predpoklady, ktoré ekonomická literatúra považuje pri 

hodnotení osobnosti podnikateľa za významné. Objektívne predpoklady súvisia s jeho 

schopnosťou byť podnikateľsky aktívny, vyhľadávať a efektívne využívať podnikateľské 

príležitosti, ktoré sú a vznikajú na trhu (Majdúchová – Neumannová, 2014, s. 18).  

V rámci tohto potenciálu možno hovoriť aj o jeho možnostiach, ktorými disponuje, o 

kontaktoch so spolupracujúcimi subjektami, prípadne partnermi, s ktorými začína svoju 

podnikateľskú činnosť. Podľa Pudło (2012) je dôležitá jeho tvorivá schopnosť a rozvoj 

kreativity, čo predpokladá smerovanie k inováciám. 

Podnikateľ je podľa Schumpetera vnímaný ako inovátor, ktorý je schopný rozvíjať 

technológie. Je to človek, vodca, ktorý je schopný podstúpiť riziko (Majdúchová – 

Neumannová, 2014, s. 21). O to viac je potrebné vnímať takto podnikateľa aj pri sociálnom 

podnikaní.  
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Sociálny podnikateľ je vnímaný ako vizionár, schopný odhaľovať obchodné 

príležitosti, ktoré prinesú sociálnu pridanú hodnotu a podporia tieto sociálne zlepšenia 

udržateľným spôsobom (Laurence, 2013). Taktiež sa očakáva, že to bude človek kreatívny, 

schopný uchopiť potenciál prostredia, ktorý vie rozpoznať sociálno-ekonomický 

problém, vie strategicky uvažovať nad jeho riešením a podniknúť kroky k jeho vyriešeniu 

a naplneniu stanovených cieľov. 

Osobný potenciál sociálneho podnikateľa je možné mapovať prostredníctvom SWOT 

analýzy v zameraní na silné a slabé stránky jednotlivca (S – strengths, W-weaknesess). 

Sociálne podnikanie vyžaduje vnútorne silných odhodlaných a motivovaných jednotlivcov 

(Vinkelhoferová, 2015). 

 

8.3.3 Potenciál prostredia  

 

Pri analýze prostredia vo všetkých prípadoch subjektov, ktoré chcú založiť sociálny 

podnik, je vhodné zmapovať ekonomické prostredie, prírodné prostredie, sociálne 

prostredie, technologické prostredie, politické prostredie, legislatívne prostredie. Na 

základe toho dokáže záujemca o založenie podniku posúdiť príležitosti pre svoju 

podnikateľskú činnosť ale aj jej ohrozenia.  

Pri analýze prostredia možno použiť opäť SWOT analýzu, v zameraní na príležitosti (O 

– opportunities) a hrozby (T-threats), alebo ideálnym a jednoduchým spôsobom je použiť 

PEST alebo STEP analýzu, čo je akronym už vyššie spomenutých oblastí prostredia, ktoré je 

potrebné zmapovať. Konkrétne ide o tieto faktory:  

Politicko-legislatívne faktory – vymedzujú pravidlá fungovania podnikov v ekonomike, ktoré 

ovplyvňuje typ vlády a jej stabilita, sloboda tlače, úroveň byrokracie a korupcie, trendy 

regulácie ekonomiky, zmeny v politickom prostredí.  

Ekonomické faktory – napr. charakter ekonomiky, disponibilné zdroje, konkurencieschopnosť 

ekonomiky, fáza ekonomického cyklu, vývoj cien a kúpyschopného dopytu, typ hospodárskej 

politiky vlády. 

Sociálno-demografické (kultúrne) faktory – historické súvislosti územia, systém hodnôt, 

množstvo a kvalita pracovnej sily, štruktúra obyvateľstva z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, 

atď. 

Technicko-technologické faktory – napr. informačné a komunikačné technológie, metódy 

riadenia, produkty a výrobné postupy (Hrabovská, s. 16, 2014). 

S týmto rozhodnutím súvisí aj zhodnotenie lokalizačných faktorov, ktoré môžu 

napomôcť pri hodnotení prostredia a výberu lokalizácie podnikateľskej činnosti (Výrostová, 

2010). 

 

8.3.4 Oblasť podnikania  

 

Či už ide o klasické podnikanie alebo sociálne podnikanie, je potrebné vymedziť základnú 

činnosť podnikania. Základná činnosť podnikania, teda, čo podnik robí, je sústavnou, resp. 

kontinuálnou činnosťou, ktorá môže trvať i počas celého života podniku. Preto je dôležité 

venovať jej výberu pozornosť a uvažovať o jej efektívnosti, zvážení výhod, nevýhod, uvažovať 

o tom, aby zabezpečovala to, k čomu podnik bude smerovať. Prostredníctvom tejto 

ekonomickej činnosti sa plnia ciele sociálne. Či už to bude výrobná činnosť alebo poskytovanie 

služieb. Dôležité je pri výbere oblasti podnikania, resp. činnosti zvážiť nasledujúce analyzované 

body: poznať potreby prostredia, z čoho vyplynie poznanie určitého sociálneho problému 

a analyzovať a definovať potenciálny sociálny vplyv. Viac o voľbe oblasti podnikania je 

v kapitole 8.3.6 „Sociálny vplyv“. 
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8.3.5 Potreby prostredia  

 

Potreby okolia podniku sú kľúčovou otázkou pri uvažovaní o tom, na akú činnosť sa 

podnik má zamerať. Potreby okolia určujú, aký a po čom je dopyt, resp. aký bude dopyt. 

Špecifikácia potrieb okolia a ich uvedomenie si vedie podnik do pozície zabezpečenia svojej 

udržateľnosti na trhu. Potreby okolia, resp. jednotlivcov, môžu byť rôzne. Od základných 

fyziologických, až po potreby sebarealizácie. Potreby prostredia možno vidieť v 

potrebe starostlivosti o bezdomovcov, ktorým sa zabezpečujú primárne potreby: ubytovanie, 

strava, ošatenie. Alebo v rámci sebarealizácie, ako vzdelávacie služby zamerané na celoživotné 

vzdelávanie.  

Pomôckou pri identifikácii potrieb môže byť Maslowova hierarchia potrieb, pri ktorej 

hodnotíme: fyziologické potreby – spánok, jedlo a pod., potreby bezpečia – bývanie, rodina, 

zamestnanie, zdravie, sociálne potreby – kontakt, vzťahy, spolupatričnosť, potreby úcty 

a uznania, potreby sebarealizácie. Každá neuspokojená potreba môže iniciovať sociálny 

problém, ktorý je potrebné riešiť a v kontexte sociálneho podnikania to môže byť aj 

vymedzenie zamerania činnosti podniku, resp. aj stanovenie typu sociálneho podniku 

(Pčolinská, 2020).  

V prípade sociálneho podniku obce, mesta, či kraja si takto napr. môžu samosprávne 

orgány zabezpečiť a ponúkať tovar a služby, ktoré nie sú v danej lokalite ponúkané vôbec, 

prípadne sú ponúkané nedostatočne a sú zároveň dôležité pre zaistenie určitého štandardu 

kvality života obyvateľstva (Toth a kol., s. 63, 2014). 

Potreby prostredia môžu definovať aj sociálny problém, ktorý je potrebné v danom okolí 

riešiť a sociálny podnik môže byť subjektom, ktorý má potrebný potenciál a možnosti tento 

sociálny problém vyriešiť. 

 

8.3.6 Sociálny vplyv 

 

S riešením sociálneho problému veľmi úzko súvisí aj vymedzenie sociálneho vplyvu. 

Sociálny vplyv predstavuje pôsobenie podniku na okolie, v ktorom sa podnik nachádza. 

Vedieť pomenovať určitý sociálny problém, ktorý je potrebné riešiť, čím sa dosahuje pozitívny 

sociálny vplyv, je jednou z podmienok registrácie sociálneho podniku. Zároveň je dosahovanie 

pozitívneho sociálneho vplyvu aj diferenciačným znakom, ktorý ho odlišuje od klasických 

podnikov.  

Obchodný zákonník v § 2 ods. 1 zahŕňa do definície podnikania aj činnosť, ktorú 

vykonávajú práve sociálne podniky takto: „Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť 

vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom 

dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak 

ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.“  

Pozitívny sociálny vplyv je vymedzený zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch v § 2 odsek 1-4, buď ako napĺňanie verejného záujmu, 

alebo komunitného záujmu. 

„Napĺňaním verejného záujmu na účely tohto zákona je poskytovanie spoločensky prospešnej 

služby pre spoločnosť ako celok alebo pre neobmedzený okruh fyzických osôb, poskytovanie 

spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a 

poskytovanie spoločensky prospešnej služby podľa odseku 4 písm. g), i) a j). 

Napĺňaním komunitného záujmu na účely tohto zákona je poskytovanie spoločensky 

prospešnej služby pre skupinu osôb, ktorú je možné ohraničiť a identifikovať podľa 

územného, členského, záujmového alebo iného objektívneho kritéria, okrem poskytovania 

spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a 

spoločensky prospešnej služby.“ 
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Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch definuje aj 

spoločensky prospešnú službu ako:  

„a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 

g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, 

j) poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie 

spoločensky prospešnej služby podľa písmen a) až i)“ (Zákon č. 112/2018 Z. z.). 

 

Tieto oblasti teda predstavujú konkrétnu potenciálnu pôsobnosť samotného podniku.  

 

Výber aktivity, ktorú bude subjekt realizovať, môže práve rozdelenie týchto spoločensky 

prospešných služieb zjednodušiť. Výberom konkrétnej oblasti prospešných služieb sa tak 

otvára možnosť špecifikácie konkrétnej podnikateľskej činnosti, o čom sme hovorili 

v predošlom kroku, ale zároveň ide aj o uvedenie pozitívneho vplyvu, ktorý sa touto činnosťou 

docieli. 

Pomocou pri rozhodovaní o podnikateľskej činnosti môže byť aj Odvetvová klasifikácia 

ekonomických činností – OKEČ, podľa ktorej bude podnikateľská činnosť registrovaná 

v Obchodnom registri, resp. Registri sociálnych podnikov.  

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike o sociálnych podnikoch, ako už bolo 

v predchádzajúcej časti učebnice uvedené, nezávisle od výberu ekonomickej činnosti 

sociálneho podniku, vymedzuje v §11 ods. 2, tieto 3 druhy registrovaných sociálnych 

podnikov: integračný podnik, sociálny podnik bývania a všeobecný registrovaný sociálny 

podnik.  

„Integračný podnik je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom je 

podpora zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo 

zraniteľných osôb. (§12, odsek 1) 

Sociálny podnik bývania je verejnoprospešný podnik, ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom 

je zabezpečovanie spoločensky prospešného nájomného bývania. Spoločensky prospešným 

nájomným bývaním je poskytovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu 

prostredníctvom výstavby, prestavby alebo obstarania bytov na účely ich nájmu oprávneným 

osobám alebo prostredníctvom nájmu bytov týmto fyzickým osobám.“ (§13, odsek 1-2) 

Všeobecný registrovaný sociálny podnik zákon bližšie nešpecifikuje, môže ale ísť 

o roviny pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle kultúry, ekológie, športu. Viac v 5. 

kapitole. 

 

8.3.7 Konkurencia 

 

Mapovanie prostredia z hľadiska pôsobenia konkurencie je veľmi dôležité. Na základe 

prieskumu trhu je možné presne povedať, kto už podobnú činnosť robí a ako sa mu v tom 

darí.  

Mnoho firiem začína svoje podnikanie tak, že vidia, čo robia iní, inšpirujú sa danou 

činnosťou a založia podnik na rovnakom princípe, v rovnakej podnikateľskej oblasti. Nie je zlé 

učiť sa od iných (napr. prostredníctvom benchmarkingu), no opakovaním činností 

a rovnakého zamerania podnikateľskej činnosti, si tak vytvárajú priestor pre zníženie trhových 
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príležitostí a obmedzovanie sa vzájomnou činnosťou. Dobrou radou pri výbere oblasti 

podnikania je zamerať sa na takú oblasť, v ktorej je možné dosiahnuť konkurenčnú výhodu. 

Konkurenčný boj sa na druhej strane môže stať dobrým nástrojom pre zvyšovanie kvality 

poskytovaných služieb (Pčolinská, 2020). Preto nemožno hovoriť o deformácii konkurenčného 

prostredia.  

Ak už je teda vybraná oblasť podnikania podobná, alebo totožná konkurenčnej činnosti, 

konkurenčná výhoda je veľmi dôležitá pre odlíšenie sa a vytvorenie si svojho vlastného 

zákazníckeho segmentu. Napr. blízkosť k určitému segmentu, tzv. zónu vplyvu, obsluhy, 

ktorú výhradne obsluhuje daná firma, alebo odlišnosť poskytnutých služieb v prípade totožných 

výrobkov, resp. substitútov – v zmysle použitia iného materiálu, spôsobu dodania a pod. 

Možností odlíšenia sa od konkurencie je mnoho, pri zväčšujúcej sa konkurencii je táto rovina 

priam neodmysliteľnou súčasťou samotného podnikania.  

Pri analýze konkurencie využívame metódu tzv. Porterovho diamantu, kde ide o 

analýzu 5 konkurenčných síl: dodávatelia, odberatelia, substitúty, potenciálni a súčasní 

konkurenti.  

V prípade orgánov samosprávy je táto analýza dôležitá preto, aby nevznikali obecné 

sociálne podniky, ktoré sa vzájomne svojou činnosťou napr. v blízkych obciach kopírujú 

a oslabujú si tak svoju trhovú pozíciu a schopnosť prežitia.  

Pri analýze konkurencie zohráva dôležitú rolu aj analýza SWOT, v zameraní na silné 

a slabé stránky a príležitosti a hrozby (Pčolinská, 2020). 

 

8.3.8 Ciele podniku 

 

Ciele podniku vyjadrujú veličinu budúcnosti, resp. budúce výsledky podniku, ktoré chce 

podnik dosiahnuť. Ciele sú méty, ktoré posúvajú podnik v jeho existencii. Ciele sa spravidla 

rozdeľujú: 

a) z časového hľadiska (na dlhodobé ciele - nad 3 roky, na krátkodobé ciele - do 3 rokov),  

b) z hľadiska obsahu cieľa na ekonomické (výkonové – objem výroby, trhový podiel, 

štruktúra zásob, finančné – zobrazujú finančnú situáciu podniku – vlastný kapitál, 

výsledkové – výnosy, náklady, zisk, dividendy), sociálne (externé, interné), 

technologické – technický rozvoj, veda a výskum.  

c) podľa poradia ich významu, teda hierarchie (vrcholové, základné, pomocné),  

d) podľa veľkosti cieľov (minimalistické, maximalistické),  

e) podľa vzťahov medzi cieľmi (identické, komplementárne, konkurenčné, indiferentné), 

f) podľa rozsahu pôsobnosti cieľov (ciele podniku ako celku, ciele vnútropodnikových 

jednotiek, ciele jednotlivých funkčných oblastí), atď. (Hrabovská, 2014, s. 22-23; 

Majdúchová – Neumannová, 2014, s. 56).                              

Jedným zo základných cieľov nielen registrovaného sociálneho podniku je 

dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je potrebné špecifikovať. 

Napr. cieľom podniku je vytvoriť pracovné miesta a zamestnať 2 dlhodobo nezamestnaných 

občanov v obci každý rok.  

Všeobecne je ideálne stanoviť ciele podniku za pomoci metódy SMART (specific, 

špecifický cieľ, measurable - merateľný, attainable - dosiahnuteľný, relevant - uskutočniteľný, 

time bound - časovo ohraničený).  

 

8.3.9 Zdroje podniku 

 

Poslednou analýzou prvej fázy procesu založenia sociálneho podniku je analýza zdrojov 

a ich poznanie. Zdroje podniku sa delia na interné zdroje a externé zdroje.  
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Podnikateľ potrebuje zhodnotiť to, čo má k dispozícii. Interné zdroje zahŕňajú personálne 

zdroje, kde zahŕňame ľudský kapitál, počet potrebných a potenciálnych zamestnancov, 

spoločníkov, resp. spolupracovníkov. Ďalej ide o ekonomické zdroje: vlastný kapitál alebo 

cudzie zdroje, napr. finančné prostriedky z verejných zdrojov alebo úvery od bankových 

spoločností. Podnik berie do úvahy aj technické zdroje, teda možnosti, ktoré zabezpečujú 

fungovanie podniku: materiál, vlastné vklady do podnikania (hmotný majetok), priestor 

podnikania, no môže ísť aj o výber právnej formy podnikania, ktorá predstavuje tiež technické 

vymedzenie fungovania sociálneho podniku podľa Obchodného zákonníka (Pčolinská, 2020). 

Hmotný a nehmotný majetok však môže byť zaradený aj medzi ekonomické zdroje, ak sa 

stáva predmetom kúpy a predaja. Zdroje podniku môžu byť počiatočné, napr. vstupný kapitál 

pri tvorbe Základného imania, ale môžu to byť aj zdroje, s ktorými podnik ráta a na zisk ktorých 

nadväzuje predošlé identifikovanie krokov procesu založenia sociálneho podniku. Ak chce 

podnik pomáhať znevýhodneným osobám v rámci tvorby pracovných miest a bude chcieť 

založiť integračný druh sociálneho podniku, môže uvažovať už vopred s podporu z verejných 

zdrojov podľa príslušných zákonov – zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákon č. 

112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.  

 

8.3.10 Globálny model procesu založenia sociálneho podniku 

 

Globálny model procesov poskytuje pohľad na procesy ako na objekty skúmania, sleduje 

systém procesov a ich vzájomných vzťahov. K zostrojeniu modelu bola použitá Eriksson - 

Penkerova notácia, ktorá vznikla ako špecializácia diagramu tried z jazyka UML. 

Globálny model založenia sociálneho podniku berie do úvahy internú rovinu zvažovania 

a plánovania a externú rovinu zvažovania a plánovania založenia sociálneho podniku. 

Obe roviny sú akoby transformačnými procesmi, ktoré majú svoje inputy a outputy alebo 

vstupy a výstupy.  

 

 
 

 

Obr. 21 Globálny model procesu založenia sociálneho podniku v zameraní na 1. fázu 

zakladania sociálneho podniku 

Zdroj: Koreňová – Pčolinská. Manuál založenia sociálneho podniku - Model 2.  

In: Pčolinská, 2020 
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Vstupom pri riadení interného zvažovania a plánovania je hlavne motivácia, osobný 

potenciál podnikateľa a interné zdroje. Výstupom tohto vnútorného hodnotenia sú 

identifikované silné a slabé stránky podniku, ciele sociálneho podniku, oblasť podnikania 

a zároveň určenie typu/druhu sociálneho podniku.  

Vstupom pri riadení externého zvažovania a plánovania je potenciál prostredia, externé 

zdroje, potreby prostredia a analýza konkurencie. Výstupom tohto vonkajšieho hodnotenia sú 

identifikované príležitosti a hrozby, oblasť podnikania a stanovenie sociálneho problému 

v nadväznosti na okolie sociálneho podniku. Kontext sociálneho problému tkvie aj v stanovení 

merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.  

 

Proces krokov pri zakladaní sociálneho podniku je relevantný pre každý subjekt: FO/PO, 

ktoré ešte nepodnikali, FO/PO, ktoré už existujú a aj podnikali a samosprávne orgány, ktoré 

chcú založiť sociálny podnik.  V prípade podnikateľov, ktorí už podnikajú, je zrejmé, že podnik 

už vykonáva určitú podnikateľskú činnosť. V prípade, že sa chce stať sociálnym podnikom, je 

potrebné, aby vymedzil najmä prospešnú službu (sociálny problém) a merateľný pozitívny 

sociálny vplyv, nakoľko tento rozmer nemusel byť pri klasickom podnikaní naplnený. 

Merateľným pozitívnym sociálnym vplyvom by mohlo byť v prípade integračného sociálneho 

podniku stanovenie počtu znevýhodnených osôb, ktorým sa vytvorí pracovné miesto 

(znevýhodnené osoby, či zraniteľné osoby sú zadefinované zákonom č. 112/2018 Z. z. 

o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v § 2.).  

Čo sa týka právnej formy v prípade FO/PO, ktoré už podnikali, môže, ale nemusí dôjsť 

k zmene právnej formy podnikania. Ak bol podnikateľ živnostníkom, resp. podnikal v rámci 

obchodných spoločností, nemusí meniť svoju právnu formu. Nemusí ju meniť ani v prípade 

neziskovej organizácie. Sociálnym podnikom môže byť aj občianske združenie. V prípade 

samosprávneho orgánu je potrebné obdobne zvažovať všetky procesné kroky (Pčolinská, 2020).  

 

Podstatné je naplniť povinnosti a kroky vymedzené v zákone č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch. Ak subjekt naplní všetky potrebné náležitosti pre založenie 

sociálneho podniku, stáva sa registrovaným sociálnym podnikom, ktorý je registrovaný 

v Registri sociálnych podnikov a z hľadiska tohto statusu môže využívať formy finančnej 

podpory, stanovené aj zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.   

 

Kontrolné otázky:  

1. Kto môže založiť sociálny podnik? 

2. Stručne popíšte, čo zahŕňa detailný model založenia sociálneho podniku v 1. fáze 

zakladania sociálneho podniku. 

3. Čo by malo byť základom motivácie pri zakladaní sociálneho podniku? 

4. Čo hodnotíme pri osobnom potenciáli podnikateľa? 

5. Aké faktory hodnotíme pri analýze prostredia a aké metódy analýzy prostredia 

poznáme? 

6. Vysvetlite, prečo je potrebné poznať potreby prostredia a  s čím súvisí napĺňanie 

sociálneho vplyvu? 

7. Prečo je dôležité skúmať konkurenciu a aké metódy používame pri jej analýze? 

8. Čo je hlavným cieľom sociálneho podniku a ako delíme vo všeobecnosti ciele podniku? 

9. Čo zahŕňa analýza zdrojov podniku? 

10. Vysvetlite globálny model založenia sociálneho podniku. 

11. Deformujú dotácie z verejných zdrojov pre sociálny podnik konkurenčné prostredie? 
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Téma: Podpora, limity a príležitosti rozvoja sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov na 

Slovensku  

Obsah: Podporné a metodické inštitúcie rozvoja sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov na 

Slovensku. Súčasné problémy a príležitosti rozvoja sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov. 

 

9 PODPORA, LIMITY A PRÍLEŽITOSTI ROZVOJA SOCIÁLNEJ 

EKONOMIKY A SOCIÁLNYCH PODNIKOV NA SLOVENSKU 

 

Počas formovania legislatívy a implementácie sociálnej ekonomiky do nášho trhového 

hospodárstva zohrávali dôležitú rolu inštitúcie, ktoré boli podpornými piliermi jednak pri 

osvete a šírení myšlienok sociálnej ekonomiky, jednak mali byť podporou pri vzniku 

sociálnych podnikov v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Po schválení zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 

v roku 2018 vznikol v rámci Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý 

podporuje šírenie informácií o sociálnej ekonomike. Súbežne v rámci neho boli zriadené 

regionálne centrá sociálnej ekonomiky vo všetkých krajoch, ktorých základnou úlohou je 

metodicky pomáhať pri zakladaní sociálnych podnikov a ich fungovaní a usmerňovať ich 

činnosť podľa legislatívnych predpisov.  

Okrem toho, osvetu o sociálnej ekonomike na Slovensku šíria neziskové organizácie, ale 

aj vzdelávacie inštitúcie, prevažne vysoké školy. Tie vykonávajú vedeckú prácu zameranú na 

sociálnu ekonomiku a monitorujú vznik a vývoj sociálnych podnikov a celkový ráz vývoja 

sociálnej ekonomiky na Slovensku. Taktiež vyučujú predmety orientované na sociálnu 

ekonomiku v rámci študijných odborov, zameraných na ekonomiku a manažment podniku, 

činnosť orgánov verejnej správy, ale aj na sociálny a regionálny rozvoj a pripravujú tak 

študentov pre pôsobenie v sektore sociálnej ekonomiky. 

 

9.1 Podporné a metodické inštitúcie rozvoja sociálnej ekonomiky 

a sociálnych podnikov  
 

Medzi inštitúcie a inštitucionálne nástroje, ktoré pôsobia v metodickej, informačnej a 

vzdelávacej oblasti sektora sociálnej ekonomiky na Slovensku patria:  

- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – vykonáva štátnu správu na úseku 

sociálnej ekonomiky. 

Viac informácií na: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-

ekonomika/ 

- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - vypracúva a realizuje národné projekty v 

oblasti sociálnej ekonomiky.  

Viac informácií na: https://www.upsvr.gov.sk/ 

- Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny – pôsobia v oblasti poskytovania nenávratnej 

zložky investičnej pomoci pre registrované sociálne podniky, umiestňovacích 

príspevkov integračnému podniku, vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku a 

iných foriem príspevkov. 

Viac informácií na: preklik na jednotlivé okresné úrady zo stránky 

https://www.upsvr.gov.sk/ 

- NP Inštitút sociálnej ekonomiky – Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky (NP 

ISE) realizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/
https://www.upsvr.gov.sk/
https://www.upsvr.gov.sk/
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Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom 

období 2014-2020. Cieľom projektu bolo vytvorenie a pilotné overenie fungovania 

systému podpory rozvoja sociálnej ekonomiky v Slovenskej republike na základe 

zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (NP ISE, 2020).  

Viac informácií na: https://npise.gov.sk/index.html 

- Regionálne centrá sociálnej ekonomiky - V rámci aktivít projektu NP ISE vznikla sieť 

podporných Regionálnych centier sociálnej ekonomiky vo všetkých krajoch Slovenska. 

V každom krajskom meste sa v nich záujemcom o sociálne podnikanie bezplatne 

venujú erudovaní regionálni koordinátori, ktorí poskytujú podrobné informácie pri 

prvých krokoch pred registráciou sociálneho podniku, poradia o možnostiach štátnej 

podpory a financovania z iných zdrojov, poskytujú následnú pomoc a podporu pri 

podnikaní, informujú k žiadosti o Investičnú pomoc – nenávratná zložka pre SP.  

Viac informácií a kontakty na jednotlivé centrá sú na stránke Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost 

/socialna-ekonomika/ 

- Portál Sociálna ekonomika na Slovensku – ide o portál Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny v spolupráci s Národným projektom Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý 

vznikol vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja a Operačného programu Ľudské zdroje. Objasňuje základnú terminológiu 

sociálnej ekonomiky, ponúka pomoc v procese založenia sociálneho podniku, 

vysvetľuje formy podpory, poskytuje priestor pre poradenstvo a informuje 

o metodických stretnutiach, resp. podujatiach týkajúcich sa povinností registrovaných 

sociálnych podnikov (Sociálna ekonomika na Slovensku, 2021).  

Viac informácií na: https://socialnaekonomika.sk/index.html?csrt=11165927 

918570919434 

- Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES) - občianske združenie ASES 

je združením sociálnych podnikov a iných subjektov, ktoré podporujú sociálnu 

ekonomiku a osobitne sociálne podnikanie v Slovenskej republike. Vystupuje ako 

komunikačný reprezentant a zároveň je strešnou organizáciou sektora sociálnej 

ekonomiky (ASES, 2020). 

Viac informácií na: http://www.ases-slovensko.sk/ 

- Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky (ASSE) – je záujmové združenie právnických 

osôb. Predmetom združenia je združovať subjekty sociálnej ekonomiky dosahujúce 

merateľný pozitívny sociálny vplyv poskytovaním rovnakej spoločensky prospešnej 

služby, reprezentovať registrované sociálne podniky, subjekty sociálnej ekonomiky. 

Ďalšou činnosťou je podpora, vzájomná pomoc a spolupráca pri zabezpečovaní činnosti 

subjektov sociálnej ekonomiky a zabezpečenie činnosti a vykonávanie prác a služieb 

podľa záujmov a potrieb svojich členov v oblasti organizácie, riadenia a ekonomiky 

subjektov sociálnej ekonomiky (ASSE, 2019).   

Viac informácií na: https://www.asseslovakia.sk/?page_id=61 

- EPIC, n. o. Bratislava –  je nezisková organizácia, ktorá iniciuje a asistuje pri príprave 

a realizácii programov zameraných na zvyšovanie zamestnanosti na miestnej úrovni, 

ovplyvňuje tvorbu verejných politík v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie 

marginalizovaných skupín, podporuje zamestnávanie ľudí s najrôznejšími druhmi 

znevýhodnenia a poskytuje služby zamestnanosti týmto skupinám ľudí (EPIC, 2021a). 

EPIC, n. o. sa intenzívne zapája do rozvoja sociálnej ekonomiky, najmä vo vybraných 

krajoch: Banskobystrický, Prešovský a Košický a to v rámci programu Podpora 

sociálneho podnikania. V rámci neho sa organizácia zapájala do týchto projektov:  

https://npise.gov.sk/index.html
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost%20/socialna-ekonomika/
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost%20/socialna-ekonomika/
https://socialnaekonomika.sk/index.html?csrt=11165927%20918570919434
https://socialnaekonomika.sk/index.html?csrt=11165927%20918570919434
http://www.ases-slovensko.sk/
https://www.asseslovakia.sk/?page_id=61
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- Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí 

znevýhodnených na trhu práce 

- Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania 

- SOCENT SPAs – Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach 

- People to People Slovakia 

- CERUSI – Stredoeurópske sociálne inovácie na vidieku (EPIC, 2021b) 

Viac informácií na:  https://epic-org.eu/ 

- Akadémia sociálnej ekonomiky – jej cieľom je podporovať rozvoj sociálneho 

podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-

prospešných podnikateľských aktivít. Zakladajúcimi členmi sú Slovenská sporiteľňa 

a Nadácia Slovenskej sporiteľne. Slovenská sporiteľňa má ako jediná banka na 

Slovensku program na podporu začínajúcich podnikateľov a podnikateliek a subjektov 

sociálnej ekonomiky (ASE, 2021). 

Viac informácií na: https://www.akademiase.sk/ 

 

9.2 Súčasné problémy a príležitosti rozvoja sociálnej ekonomiky a sociálnych 

podnikov 

 

V čase od založenia prvotných pilotných projektov sociálnych podnikov na Slovensku 

v roku 2007 až po prijatie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v roku 2018 

Slovensko patrilo medzi krajiny, kde pretrvával nízky stupeň povedomia o sociálnej 

ekonomike. Tento stav sa prelínal so snahou jednotlivcov aj na štátnej úrovni implementovať 

princípy sociálneho podnikania do praxe (European Economic and Social Committee, 2017).  

Významný prelom prišiel v roku 2018, keď bol prijatý zákon č. 112/2018 o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch.  

Od roku 2018 vzniklo na Slovensku viac ako 460 sociálnych podnikov a z ich pôsobenia 

je možné po troch rokoch menovať aktuálne problémy, s ktorými v praxi zápasia, no i návrhy 

pre úpravu fungovania sociálnych podnikov. Povedomie o sociálnej ekonomike je naďalej 

potrebné zvyšovať.  

V roku 2021 sa uskutočnilo niekoľko stretnutí sociálnych podnikateľov. Aliancia pre 

sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES) organizovala podujatie v septembri 2021 

a  nezisková organizácia EPIC ako slovenský partner projektu CERUSI z grantovej schémy 

INTERREG Central Europe organizovala 28.11.2021 online stretnutie sociálnych 

podnikateľov. 

Na týchto stretnutiach boli pomenované najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávajú 

v praxi už samotní sociálni podnikatelia, aplikujúci zákon č. 112/2018 v praxi. Ide o tieto 

problémy:  

- Problémy so získaním investičnej pomoci – v tejto oblasti je problematické získať 

kvalitné poradenstvo a pomoc pri vypracovaní investičných žiadostí.  

- Obmedzené pôsobenie a právomoci regionálnych centier pre sociálnu ekonomiku, ktoré 

nezodpovedá potrebám sociálnych podnikov. 

- Problematický prístup k informáciám a pomoci na úradoch práce. 

- Zaťažujúca administratívna náročnosť podávania žiadostí o vyplatenie príspevkov 

podľa zákona o službách zamestnanosti. 

- Nejednota prístupu pri schvaľovaní a vyplácaní príspevkov. 

- Pripravovaná novela zákona. 

Ako problémové vidia tieto inštitúcie aj to, že viaceré sociálne podniky vrátili štatút 

sociálneho podniku. Je preto potrebné monitorovať príčiny tejto skutočnosti (ASES, 2021; 

EPIC, 2021c). 

https://epic-org.eu/
https://www.akademiase.sk/
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Tieto problémy sú zároveň priestorom pre zlepšenie situácie rozvoja sociálnej ekonomiky. 

Samotné povedomie o tejto forme podnikania s ohľadom na prínos pozitívneho sociálneho 

vplyvu sa neustále zlepšuje. Zákon síce nastavil podmienky, poriadok a systém zakladania 

sociálnych podnikov, no vytvára náročnú rovinu fungovania sociálnych podnikov a získavania 

príspevkov pomoci. To vyžaduje dodatočnú metodickú podporu pre porozumenie legislatívy 

o sociálnej ekonomike, nadväzných zákonov a systému fungovania finančnej podpory 

z verejných zdrojov.  

Vzdelávanie o sociálnej ekonomike zostáva naďalej výrazným prvkom v implementácii 

tejto formy podnikania na Slovensku. V rámci vzdelávania sa organizujú kurzy a workshopy 

vyššie spomínaných organizácií, ktoré si toto kladú za cieľ. Sociálnej ekonomike sa venujú aj 

na pracoviskách vysokých škôl prostredníctvom vedecko-výskumných projektov. V rámci 

výučby sa vyučujú predmety zamerané na sociálnu ekonomiku. Mnoho študentov tak pracuje 

na projektoch založenia potenciálnych sociálnych podnikov v kontexte reálií svojich rodných 

obcí, či miest. V tom je možné vidieť podporu a pozitívny trend pre správne uvedomenie si 

dôležitej roly sociálnej ekonomiky v národnom hospodárstve a dôležitosti manažérskej 

pripravenosti potenciálnych záujemcov o tento druh podnikania.  

Táto učebnica by mala prispieť k porozumeniu vývoja sociálnej ekonomiky ako nástroja 

pre ozdravenie ekonomík krajín sveta. Mala by pomôcť porozumieť legislatíve a formám 

podpory sociálnych podnikov na Slovensku. Model založenia sociálneho podniku prezentovaný 

v tejto učebnici môže byť oporou pri zakladaní sociálnych podnikov. No zlepšenie prístupu 

k finančnej podpore, či zjednodušenie administratívnych povinností sociálnych podnikov je už 

v pôsobnosti orgánov štátnej správy.  

Sociálna ekonomika predstavuje nástroj pomoci najmä znevýhodneným skupinám 

obyvateľstva pri začleňovaní sa na trh práce, ale dominantnou charakteristikou týchto podnikov 

je pozitívny sociálny vplyv ich činnosti na bezprostredné okolie podniku. Realizáciou 

verejnoprospešných aktivít tak podnik vplýva na lokálny rozvoj, čo prispieva aj k celkovému 

ekonomickému rozvoju celej krajiny.  

 

Kontrolné otázky: 

1. Aké inštitúcie pôsobia v sektore sociálnej ekonomiky? 

2. Ktoré inštitúcie sú metodickým podporovateľom pre zakladanie sociálnych podnikov?  

3. Ako sa nazýva národný projekt, ktorý vznikol na podporu informovanosti sociálnej 

ekonomiky a na čo konkrétne sa zameriava? 

4. Vymenujte najčastejšie súčasné problémy, s ktorými sa stretávajú sociálni podnikatelia. 
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Príloha A: Právne formy podnikania pre potenciálne registrované sociálne podniky 
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Zdroj: NP ISE. 2020. Právne formy podnikania pre potenciálne RSP – prehľad. [online]. [cit. 

2022-01-02]. Dostupné na: https://npise.gov.sk/wp-content/uploads/2020/07/PRAVNE-

FORMY-akt-042020-kompletizacia_04_2020_publ..pdf?csrt=7087843280281264818 
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Príloha B: Príklady registrovaných sociálnych podnikov -  Hrhovské služby, s.r.o., r.s.p.  

 

Obchodné meno: Hrhovské služby, s.r.o., r.s.p.  

Sídlo spoločnosti: SNP 10,053 02 Spišský Hrhov  

Deň zápisu do Obchodného registra: 04.05.2005 

Výška vkladu: 6638,78 € (vklad obce) 

 

Hrhovské služby, s. r. o. je kapitálová spoločnosť založená Zakladateľskou listinou zo dňa 

04.05.2005 podľa § 105 a následne Obchodného zákonníka č. 51311991 Z.Z. v znení 

neskorších predpisov. 

 

Orgány spoločnosti 

Spoločnosť vedie konateľ spoločnosti.  

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene 

spoločnosti alebo rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Obec Spišský Hrhov, ako 100% 

spoločník, vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení osobne prostredníctvom štatutárneho 

zástupcu obce. V prípade obchodnej spoločností obce Spišský Hrhov, ak je jediným 

spoločníkom obec Spišský Hrhov je takým predpisom zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, podľa ktorého je obec právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 

samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.  

 

Štatutárnym orgánom obce je podľa § 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení starosta obce. V 

prípade obcí, ktoré založili ako jediný spoločník spoločnosť s ručením obmedzeným, vykonáva 

pôsobnosť valného zhromaždenia zásadne starosta obce. 

Valné zhromaždenie a obecné zastupiteľstvo sa uznieslo uznesením Č. 4012018 zo dňa 

16.07.2018, že Hrhovské služby s. r. o. požiada o priznanie štatútu registrovaného integračného 

sociálneho podniku.  

 

Predmet činnosti  

Veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných činností  

Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností  

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien  

Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien  

Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, kovu, plastov a betónu  

Prípravné práce pre stavbu, demolácie búracie práce  

Zemné práce  

Poskytovanie služieb s mechanizmami  

Prevádzkovanie športových zariadení  

Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných 

mliečnych nápojov, kokteilov, piva, vína, destilátov  

Príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a 

obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál  

Výroba liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia 

 

Aktivity v roku 2019 
Spoločnosť Hrhovské služby, s.r.o. v roku 2019 dosiahla niekoľko výsledkov. Začala s 

výstavbou bytových domov 4BJ a 2x4BJ na ulici Pisárovská, vybudovala cyklochodník v obci, 

vo februári spustila prevádzku predajne lokálnych produktov a začala s rekonštrukciou sušiarne 

ovocia.  
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Pozitívny sociálny vplyv 

Hrhovské služby, s.r.o., r.s.p. dosahovali pozitívny sociálny vplyv meraním percenta 

zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, čo tvorilo 64% z celkového počtu 

zamestnancov. Po skončení pracovného pomeru sa niektorí zamestnanci zamestnali u iných 

zamestnávateľov z okolitých miest. Taktiež podnik vykonával školenia o sociálnom podnikaní, 

kde sa zaškolilo množstvo starostov a založili už aj fungujúce sociálne podniky.  

 

Poradný výbor sociálneho podniku Hrhovské služby, s.r.o., r,s.p. tvorí: vedúci organizácie, 

ekonóm, manažér, zástupca starostu obce a zdravotne znevýhodnený zamestnanec spoločnosti. 

Poradný výbor sa zišiel celkovo do 31.12.2019 šesť krát.  

 

Počet zamestnancov je variabilný, z dôvodu využívania dotácií z úradu práce. Na 

zamestnávanie sa využívajú § 50j a § 54 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. 

Pracovné pomery zväčša trvajú 9 až 15 mesiacov poprípade 20 mesiacov. Závisí to od typu 

projektu. Podnik zamestnáva štyroch zdravotne znevýhodnených občanov, na ktorých poberá 

ako držiteľ štatútu registrovaného sociálneho podniku kompenzačné príspevky z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny. 

 

Plány registrovaného sociálneho podniku do budúcnosti 
Sociálny podnik sa každým rokom rozširuje o nejakú činnosť. Niektoré činnosti prechádzajú 

do druhého podniku, ktorý zatiaľ ešte nie je sociálnym podnikom. Plánom v roku 2020 je 

spustiť prevádzku sušiarne ovocia, ďalej napredovať vo výstavbe bytových domov. Tiež sa 

chcú v obci podieľať na rozširovaní infraštruktúry - ciest a chodníkov pre obec. Je v pláne aj 

výstavba komunitného centra pre seniorov, rozširovanie partnerských vzťahov, zlepšovanie 

a zvyšovanie odberateľských vzťahov, rozširovanie už existujúcej výroby, dielne a výstavbu 

nových bytových domov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výročná správa registrovaného sociálneho podniku Hrhovské služby, s.r.o., r.s.p. za rok 

2019. Dostupné na: https://www.employment.gov.sk/files/sk/praca-zamestnanost/socialna-

ekonomika/vyrocne-spravy/vyrocna-sprava-2019-hrhovske-sluzby-s-r-o.pdf 
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Príloha C: Príklady registrovaných sociálnych podnikov - Smižianské služby, s.r.o. 

 

Obchodné meno: Smižianské služby s.r.o.  

Sídlo spoločnosti: Námestie M. Pajdušáka, 053 11 Smižany 

Deň zápisu do Obchodného registra: 25. 4. 2019 

Výška vkladu (Obec Smižany): 10 000,00 Eur 

 

Smižianské služby s.r.o. je kapitálová spoločnosť založená spoločenskou listinou zo dňa 

25.4.2019 podľa § 105 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších 

predpisov.  

 

Orgány spoločnosti 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13.2.2019 schválilo uznesením č. 24/3/2019 

zriadenie Obecného podniku ako spoločnosti s ručením obmedzeným so zápisom do registra 

sociálnych podnikov.  

Valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený konať v mene 

spoločnosti alebo rozhodovať o jej vnútorných záležitostiach. Obec Smižany, ako 100% 

spoločník, vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení osobne prostredníctvom štatutárneho 

zástupcu obce.  

V prípade obchodnej spoločnosti obce Smižany, ak je jediným spoločníkom obec Smižany je 

takým predpisom zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého je obec 

právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s 

vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.  

 

Konateľ 

Štatutárnym orgánom obce je podľa § 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení starosta obce. V 

prípade obcí, ktoré založili ako jediný spoločník spoločnosť s ručením obmedzeným, vykonáva 

pôsobnosť valného zhromaždenia zásadne starosta obce. 

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne, a to 

tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 

Konateľ vykonáva svoju funkciu bezodplatne. 

Spoločnosť má aj technického riaditeľa. 

 

Predmet činnosti   
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojného vozidla  

Prípravné práce k realizácii stavby  

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien  

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov  

Čistiace a upratovacie služby 

 

Aktivity v roku 2019 
Spoločnosť Smižianské služby s.r.o. v roku 2019 dosiahla niekoľko výsledkov. Začali s 

kompletnou výmenou káblov a rozvodnej skrine v školskej jedálni ZŠ Komenského v 

Smižanoch (08/2019). Nasledovalo maľovanie školskej jedálne pri ZŠ Komenského v 

Smižanoch 08/2019; rekonštrukcia tribúny na futbalovom ihrisku – izolácia budovy 08/2019; 

servis elektrického vedenia (osvetlenia) MŠ Ružová, MŠ Zelená 09/2019; oprava cesty medzi 
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Kejdou a mostom v rómskej osade - cesta bola vysypaná sfrézovaným asfaltom a zhutnená 

valcom 09/2019; výkopové práce bagrom, podľa vytýčenia OcÚ ; nájdenie poruchy vodovodu 

na Čingove 11/2019; robili sa priestory pre obecnú políciu, stavebné práce a interiérové 

vybavenie 11/2019; Multifunkčné ihrisko - prípravné práce na ľadovú plochu: výkop 

technologického kanála, vyliatie betónovej vrstvy, zašalovanie bokov rozvodového kanála, 

zašalovanie bokov ľadovej plochy, vyrovnanie nerovností plochy pieskom 11/2019; nájdenie 

poruchy vodovodu na Čingove. 11/2019; vybudovanie NN prípojky pre multifunkčné ihrisko 

12/2019; oprava stúpačky v osade pri bytovkách 12/2019, úprava priestorov domček – pre 

obecnú firmu a pre pomocnú prevádzku OcÚ 12/2019; výstavba prístrešku pre rolbu pri 

multifunkčnom ihrisku 12/2019.  

 

Pozitívny sociálny vplyv 

Spoločnosť Smižianské služby s.r.o. v roku 2019 dosahovala pozitívny sociálny vplyv, 

meraním percenta zamestnaných znevýhodnených osôb čo tvorilo 75% z celkového počtu 

zamestnancov. 

 

Poradný výbor 

Poradný výbor sociálneho podniku Smižianské služby, s.r.o., tvorí: vedúci organizácie, 

prednosta obce a zdravotne znevýhodnený zamestnanec spoločnosti. Poradný výbor sa schádza 

spravidla každý týždeň. Na zasadnutí sa prerokováva ďalší rozvoj podniku, príprava a 

napredovanie v oblasti činnosti a aktuálne stavebné práce a pokrok v ich realizácii. 

 

Počet zamestnancov 

Technický riaditeľ (1)  

Ekonomická riaditeľka, účtovníčka, mzdárka (1)  

Robotníci (5)  

Upratovačka (1) 

Počet zamestnancov bol v roku 2019 stabilný. Spoločnosť Smižianské služby s.r.o. v roku 2019 

využívala dotáciu z úradu práce podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Plány registrovaného sociálneho podniku do budúcnosti 
Sociálny podnik za prvý polrok svojej existencie vykonával svoju činnosť v súlade s 

myšlienkou jeho zriadenia a to vykonávať služby pre obec a jej občanov v súlade s predmetom 

svojej činnosti a so zámerom zamestnávať znevýhodnených občanov hlavne z obce Smižany. 

V nasledujúcom období má v pláne pracovať naďalej pre obec ako údržbár a staviteľ drobných 

stavieb a vykonávať aj rekonštrukcie stavieb. V oblasti životného prostredia má v pláne čistenie 

zádržných hrádzok, kanálov a potoka Brusník. Chce sa v obci podieľať aj na rozširovaní 

infraštruktúry a chodníkov pre obec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výročná správa registrovaného sociálneho podniku Smižianske služby, s.r.o., za rok 

2019. Dostupné na: https://www.employment.gov.sk/files/sk/praca-zamestnanost/socialna-

ekonomika/vyrocne-spravy/vyrocna-sprava-2019-smizianske-sluzby-s-r-o.pdf 
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Príloha D: Príklady registrovaných sociálnych podnikov – Sewn bag, s.r.o. 

 

Obchodné meno: Sewn bag, s.r.o.,  

Sídlo spoločnosti: Jenisejská 45A, 040 12 Košice 

Deň zápisu do Obchodného registra: 19.10.2019 

Výška vkladu: 5000,00 € (vklad ) 

 

Orgány spoločnosti 

Spoločnosť vedie konateľ spoločnosti.  

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ, ktorý koná v mene spoločnosti samostatne, a to 

tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. 

Základné imanie spoločnosti je vložené z peňažného vkladu jediného spoločníka (FO), ktorým 

je konateľ spoločnosti, vo výške 5000,00 Eur. 

 

Predmet činnosti  

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby  

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s 

prenájmom  

Textilná výroba  

Odevná výroba  

Spracovanie kože  

Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov  

Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov  

Výroba bižutérie a suvenírov  

Výroba hudobných nástrojov  

Výroba hračiek a hier  

Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia  

Výroba sviečok a tieniacej techniky  

Výroba zdravotníckych pomôcok  

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien  

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností  

Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu  

Prevádzkovanie jaslí  

Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií  

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti  

Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie 

vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie  

Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu  

Čistiace a upratovacie služby  

Poskytovanie služieb osobného charakteru 

 

Aktivity v roku 2020 
Spoločnosť Sewn bag s.r.o. získala súkromného zákazníka, s ktorým dohodla dlhodobú 

spoluprácu na rekonštrukcii objektu pre spoločenské vyžitie v Ťahanovciach. Zákazník 

pravidelne objednáva stavebné a pomocné práce. Získala aj zákazníka, ktorý pôsobí ako daňový 

poradca. Zákazník pravidelne objednáva ekonomické práce. To tvorí významné percento zisku 

firmy. Sewn bag, s. r. o. našla vhodné priestory v meste Košice, ktoré vyhovujú požiadavkám 
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krajčírskej dielne a nadviazala spoluprácu s umeleckým štúdiom Wnoozow, s ktorým bude 

spolupracovať v budúcnosti. 

 

Pozitívny sociálny vplyv 

Podnik dosiahol pozitívny sociálny vplyv, meraním percenta zamestnaných znevýhodnených 

osôb a zraniteľných osôb, čo tvorilo 66% až 77,8% z celkového počtu zamestnancov.   

 

Poradný výbor  
Poradný výbor sociálneho podniku tvorí konateľ spoločnosti, 1 nezamestnaný a 1 zdravotne 

znevýhodnený zamestnanec spoločnosti. Poradný výbor sa zišiel celkovo 3-krát do 31.12.2020. 

 

Počet zamestnancov  
Sewn bag, s. r. o. má spolu 8 zamestnancov. 

Vedúci administratívny pracovník (1) 

Pomocný manipulačný pracovník (3) 

Administratívny pracovník (1)  

Šička (1)  

Pracovný asistent ZŤP (2) 

Počet pracovníkov sa mierne mení, pretože niektorí uchádzači o prácu nedokázali chodiť denne 

do práce. Na zamestnávanie sa využívajú dotácie podľa §53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti. Investičnú pomoc podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch podnik doteraz nevyužil. 

 

Plány registrovaného sociálneho podniku do budúcnosti 
V nasledujúcom roku sa firma  plánuje presunúť do priestorov na Tajovského 1, 040 01 Košice. 

Bude rozvíjať spoluprácu s umeleckým telesom Wnoozow a ďalšími umeleckými subjektmi.  

Stavebné a upratovacie práce bude firma naďalej vyhľadávať.  

Sewn bag, s. r. o. plánuje otvoriť textilnú dielňu, v ktorej sa budú konať kurzy zamerané na 

spracovanie a využívanie textílií.  

Firma sa zapojí do duálneho vzdelávania v niekoľkých odboroch a tým sa bude snažiť podporiť 

a motivovať študentov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Výročná správa registrovaného sociálneho podniku Sewn bag, s.r.o. za rok 2020  
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