
Regionálne centrum  sociálnej 
ekonomiky  

pre Banskobystrický kraj 

      



To, čo je pred Vami i za Vami                       
JE NIČ 

 oproti tomu, čo je vo Vás.  
 

RC SE BB 

Národný projekt Inštitút sociálnej 
ekonomiky (ďalej len „NP ISE“) 

 Podporné aktivity v rámci povinnosti MPSVR SR poskytovať 
bezplatné poradenstvo so zameraním sa na odborné, 
projektové a ekonomické poradenstvo a tiež pomoc  
pri realizácii verejného obstarávania s dôrazom                                  
na uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejnom 
obstarávaní 

 

 Regionálne centrum sociálnej ekonomiky  
pre Banskobystrický kraj (pôsobnosť Banskobystrický kraj,  
1 manažér + 3 regionálni koordinátori) 



To, čo je pred Vami i za Vami                       
JE NIČ 

 oproti tomu, čo je vo Vás.  
 

RC SE BB 

Sociálna ekonomika 

 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. 

 

 pozitívny sociálny vplyv – napĺňanie verejného alebo 
komunitného  záujmu 



To, čo je pred Vami i za Vami                       
JE NIČ 

 oproti tomu, čo je vo Vás.  
 

RC SE BB 

Pozitívny sociálny vplyv 
dosahuje podnik napĺňaním jednej zo spoločensky 
prospešných služieb: 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 
tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných  
   a kultúrnych hodnôt, 
ochrana ľudských práv a základných slobôd, 
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 
výskum, vývoj, vedecko-technické služby, 
tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia 
   obyvateľstva, 
služby na podporu regionálneho rozvoja a  zamestnanosti, 
zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového 
   fondu. 
 



To, čo je pred Vami i za Vami                       
JE NIČ 

 oproti tomu, čo je vo Vás.  
 

RC SE BB 

Sociálny podnik  

 subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý: 
 vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene  

a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť 
 

 hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho  
    sociálneho vplyvu 
 

 k dosahovaniu pozitívneho soc. vplyvu prispievajú tovary, 
alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje/distribuuje / 
k nemu prispieva spôsob  ich výroby alebo poskytovania 

    



To, čo je pred Vami i za Vami                       
JE NIČ 

 oproti tomu, čo je vo Vás.  
 

RC SE BB 

Druhy registrovaných sociálnych 
podnikov 

  Z hľadiska šírky záberu: 
 

a.)   verejnoprospešný podnik 
b.)   komunitno- prospešný podnik 
 
      Z hľadiska zamerania činnosti: 
 

a.)  integračný podnik 
b.)  sociálny podnik bývania 
c.)  iný registrovaný sociálny podnik 



To, čo je pred Vami i za Vami                       
JE NIČ 

 oproti tomu, čo je vo Vás.  
 

RC SE BB 

Sociálny podnik  
 a ktorý: 
    1. zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50%  
        zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa (ak 
       chce subjekt čerpať všetky formy  pomoci musí   
       reinvestovať 100% svojho zisku/realizovať demokratickú   
        správu) 

 

2. časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, 
       rozdeľuje ju podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú 
       hlavný cieľ 
 

 3. do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája 
     zainteresované osoby  (zamestnancov, spotrebiteľov, 
     miestnych obyvateľov atď.) 



To, čo je pred Vami i za Vami                       
JE NIČ 

 oproti tomu, čo je vo Vás.  
 

RC SE BB 

Sociálny podnik bývania 
 verejnoprospešný podnik, v ktorom obec alebo VÚC nemá 

väčšinový podiel a ktorého pozitívnym sociálnym vplyvom 
je zabezpečovanie spoločensky prospešného nájomného 
bývania 

 

 spoločensky prospešné nájomné bývanie je poskytovanie 
bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu 

 

 pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak 
sociálny podnik bývania prenajíma najmenej 70% bytov, 
ktoré vlastní, za nájomné zodpovedajúce nákladom na byt 

 

 30 rokov nie je možné predať nehnuteľnosť  
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RC SE BB 

 Formy podpory 

Priame:  
 Investičná pomoc (prevádzkové náklady, nájom, materiál) 
 Kompenzačná pomoc  
 Kompenzačný príspevok – podľa §53 písm. f) a g) Zákona  

č. 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene  
a doplnení niektorých  zákonov 

 

Nepriame:  
 Podpora dopytu (Servisné poukážky) 
 Verejné obstarávanie  
 Daňové opatrenia  - úľava DHP a Daň z príjmov 
 Prevod nehnuteľností samospráva 

 



RC SE BB 

 Opatrenia proti zneužitiu 

 Mzdové stropy 
 Zverejňovanie konečných vlastníkov 
 Obmedzené obchody so spriaznenými firmami 
 Stropy na úroky 
 Obmedzenie prevodov majetku 
 Zákaz duplicitnej podpory 



RC SE BB 

 Žiadosť o registráciu 

MPSVR SR na svojej web stránke prináša:  
 
 Informácie o priznaní štatútu registrovaného sociálneho 

podniku 
 Žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho 

podniku  
 Register sociálnych podnikov 
 Odkaz na legislatívu  

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-
zamestnanost/socialna-ekonomika/  

 

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/


RC SE BB 

 V prípade potreby nás bez váhania 
kontaktujte 

Mgr. Ján Baláž, manažér Regionálneho centra SE pre BB kraj, 
jan.balaz@ia.gov.sk, 0915 916 169 
 

Mgr. Vladimír Oláh, regionálny koordinátor Regionálneho 
centra SE pre BB kraj, vladimir.olah@ia.gov.sk, 0918 591 332 
 

Mgr. Elena Krajčiová, regionálna koordinátorka Regionálneho 
centra SE pre BB kraj, elena.krajciova@ia.gov.sk, 0918 959 053 
      

Mgr. Lívia Adamová, regionálna koordinátorka Regionálneho 
centra SE pre BB kraj, livia.adamova@ia.gov.sk, 0918 421 475 
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