
Podnikaním k napĺňaniu 
spoločenskej prospešnosti...

REGISTROVANÝ 
SOCIÁLNY PODNIK 
– AKO NA TO?

AKO REGISTROVAŤ  
SOCIÁLNY PODNIK 

Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho 
podniku musí byť písomná, len na formulári  
určenom a zverejnenom na stránke                                                    
www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/
socialna-ekonomika.
                                                                                        
Základné náležitosti žiadosti:
– identifikačné údaje žiadateľa                                                                                                                                        
– určenie druhu podniku podľa dosahu (verejno 
 prospešný / komunitnoprospešný)                                                                            
– určenie druhu podniku podľa zamerania činnosti  
 (integračný / bývania / všeobecný)

Prílohy žiadosti:                                                                                                                                        
– údaje potrebné pre zabezpečenie výpisu z registra  
 trestov alebo výpis z registra trestov nie starší  
 ako 3 mesiace                                                                                                                                         
– základný dokument                                                                                                                                         
– projekt činnosti vrátane kalkulácie predpokladaných  
 príjmov a výdavkov

KDE REGISTROVAŤ 
SOCIÁLNY PODNIK
Žiadosť spolu s prílohami 
je potrebné zaslať na adresu:
MPSVR SR
Sekcia práce, Odbor sociálnej ekonomiky
Ing. Ingrid Ujváriová – riaditeľka odboru
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava   

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky
realizovaný Implementačnou agentúrou Ministerstva práce,  
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v období  
jún 2018 – máj 2022

Sídlo: Špitálska 6, 814 55 Bratislava 
Doručovacia adresa: Nevädzová 5, 814 55 Bratislava
Viac informácií: www.socialnaekonomika.sk 
Kontakt:  npise@ia.gov.sk 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho 
fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje. 

www.esf.gov.sk       www.employment.gov.sk       www.ia.gov.sk 



TYPY REGISTROVANÝCH 
SOCIÁLNYCH PODNIKOV  

Registrovaný je ten sociálny podnik, ktorému bol 
priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku. 
Typy registrovaných sociálnych podnikov

z hľadiska dosahu:
– verejnoprospešný sociálny podnik
– komunitnoprospešný sociálny podnik                                                                                                                                           

z hľadiska zamerania činnosti:
– integračný sociálny podnik
– sociálny podnik bývania
– všeobecný sociálny podnik

PODMIENKY REGISTRÁCIE 
SOCIÁLNEHO PODNIKU 

1. Formálne podmienky – písomná žiadosť vrátane 
potrebných príloh    
                                       
2. Reálne podmienky – splnenie podmienok,  
ktoré sa overujú v konaní o priznanie štatútu  
registrovaného sociálneho podniku, prebiehajúcom 
v intenciách zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 
ekonomike a sociálnych podnikoch a v znení  
neskorších predpisov, najmä § 7 za splnenia  
podmienok § 6. Špecifikácia podmienok je  
zverejnená na stránke                                                                                                                              
www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/
socialna-ekonomika. 

Pri kompletizácii požadovaných podkladov vám 
radi pomôžu v Regionálnych centrách sociálnej 
ekonomiky – kontaktné údaje na stránke                                                      
www.npise.gov.sk/regionalnecentra.

ČO JE TO SOCIÁLNY 
PODNIK 

Sociálny podnik je 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 vytvorí zisk,
  – použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení  
   na dosiahnutie merateľného pozitívneho  
   sociálneho vplyvu
  – zvyšnú časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného  
   zákonníka, avšak podľa postupov a pravidiel,  
   ktoré nenarúšajú dosiahnutie merateľného  
   pozitívneho sociálneho vplyvu

e)  ktorý do spravovania svojej hospodárskej  
  činnosti zapája zainteresované osoby.
  (Zákon 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike  
  a sociálnych podnikoch a v znení neskorších  
  predpisov.)


