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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2021 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

 

I. schvaľuje návrh 

 

1. Na registrovanie novovzniknutej spoločnosti Technické služby mesta s.r.o. ako 

sociálny podnik. 

 

II. žiada prednostu MÚ aby: 

1. Pripravil podklady k zriadeniu Sociálneho podniku – Technické služby 

mesta do 30.09.2021. 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Mesto Žilina na základe uznesenia č. 146/2020, článok III „ZÁMER NA ZRIADENIE 

TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA“ - má priebežne informovať poslancov mestského 

zastupiteľstva o rozhodnutiach vedenia mesta a jej prípravou pred samotnou realizáciou.  

Na poslednom mestskom zastupiteľstve bola predložená priebežná informatívna správa č. 2  

a schválená uznesením č. 3/2021 – kde plánuje túto spoločnosť zriadiť ako spoločnosť 

s ručením obmedzeným. 

 

Ďalšie plánované zmeny sú naplánované na 04/2021 a preto ako poslankyňa MZ v Žiline 

predkladám, aby novovzniknutá spoločnosť Technické služby mesta - s.r.o. bola zaregistrovaná 

ako sociálny podnik.  

 

Predkladaný materiál je v súlade s právnymi predpismi SR a má pozitívny dopad na rozpočet 

mesta Žilina prevažne v úspore mzdových nákladoch. 
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MATERIÁL 

Mesto Žilina nemá zriadený sociálny podnik  a ani iné sociálne podnikanie, ktoré by 

prepájalo ekonomické a sociálne ciele. Cieľom sociálneho podnikania je poskytnúť pracovné 

možnosti občanom mesta a tiež nadobudnúť pracovné zručnosti najmä občanom, ktorí sa 

nemôžu uplatniť na trhu práce, nemajú toľko príležitosti alebo prišli o dlhoročné zamestnanie. 

V súčasnosti je na Slovensku registrovaných 289 sociálnych podnikov aj MPSVaR SR 

predložilo na pripomienkovanie novelu zákona 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike 

a sociálnom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

ktorého základným cieľom úpravy má byť na „základe doterajšej aplikačnej praxe posilniť 

a podporiť na Slovensku priaznivé prostredie pre rozvoj sociálnej ekonomiky, teda 

produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, organizovaných nezávisle od štátnych 

orgánov, ktorých hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech (či už prostredníctvom 

netrhovej činnosti, alebo prostredníctvom sociálneho podnikania).“ 

Sociálne podnikanie je založené na kombinácii princípov bežného podnikania, teda 

predaja tovaru alebo služieb, a účasti na riešení rôznych spoločenských problémov 

a výziev. Sociálny podnik má byť sebestačný, konkurencieschopný a udržateľný. Sociálne 

podnikanie má okrem iných oblastí dôležitý význam pri riešení otázok zamestnanosti 

a sociálnej inklúzie ľudí zo znevýhodnených a zraniteľných skupín. 

Pred samotným zriadením sociálneho podniku, ak to bude spoločnosť s ručeným obmedzením 

treba splniť tieto podmienky: 

1.) Definovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. 

2.) Zriadenie poradného výboru alebo uplatňovanie demokratickej správy v spoločnosti 

ako ďalšieho orgánu spoločnosti (v prípade s.r.o. do orgánov spoločnosti ku konateľovi 

a valnému zhromaždeniu pribudne poradný výbor) 

3.) Určenie výšky reinvestovania prípadného zisku (min. 51%) 

4.) Zapracovanie týchto podmienok do základného dokumentu (spoločenská zmluva) 

v zmysle registrácie buď ako integračného sociálneho podniku, sociálneho podniku 

bývania alebo všeobecného podniku. 

5.) Vypracovanie podnikateľského zámeru spoločnosti. 

6.) Po predkontrole dokumentov zápis spoločnosti do príslušného registra (OR SR) – 

predchádza výberové konanie na konateľa/riaditeľa spoločnosti – na začiatku môže byť 

primátor mesta Žilina 
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7.) Podanie žiadosti o pridelenie štatútu registrovaného sociálneho podniku 

prostredníctvom Regionálneho centra sociálnej ekonomiky na MPSVR SR. K 

registrácii štatútu sociálneho podnikania je potrebné doložiť dokumenty, viď 

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

8.) Začatie činnosti sociálneho podnikania s hlavným predmetom činnosti, proces 

overovania zamestnancov na ÚPSVaR a pod.) a následne rozšírenie na stavebné 

aktivity a služby sociálnej pomoci.  

 

Ak hovoríme o poskytovaní spoločensky prospešných služieb, tieto sú definované zákonom  

o soc. ekonomike a soc. podnikaní takto: 

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). 

 

Medzi navrhované predmety podnikania by bolo možné zahrnúť aj napr. stavebnú výrobu podľa 

voľných živností napr.: rekonštrukcia miestnych komunikácií, turistické chodníčky a cestičky, 

cyklistické chodníky, Lesopark, ovocné sady a pod. 

 

Pokiaľ ide o financovanie sociálneho podniku, štát ponúka rôzne možnosti pomoci: 

a) investičná pomoc, 

b) kompenzačná pomoc, 

c) pomoc na podporu dopytu. 

Výhody: rôzne úľavy na dani z príjmu a DPH, vyrovnávacie príspevky na mzdy až do výšky 

75 % celkovej ceny práce, vyzdvihnutie remeselnej výroby, nákup zariadení z regionálneho 

príspevku, čerpania financií z operačných zdrojov napr. ľudské zdroje, bezplatné poradenstvo 

prostredníctvom regionálneho centra sociálnej ekonomiky a pod. 
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Príloha 

1.) Odkazy ku sociálnemu podnikaniu na stránke MPSVaR  

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

 

2.) Kontakt na bezplatné poradenstvo ku sociálnemu podnikaniu, Mgr. Patrícia Beníčková 

https://socialnaekonomika.sk/regionalne-centrum-socialnej-ekonomiky-zilina/ 

 

3.) Odkaz ku zamestnanosti – ohrozených skupín 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/revizia-vydavkov/ohrozene-skupiny/ 

 

4.) Tabuľka č. 1 príkladov ekonomického dopadu 

 

5.) Prílohy samostatné č.1, 2 a 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/
https://socialnaekonomika.sk/regionalne-centrum-socialnej-ekonomiky-zilina/
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PREHĽAD EKONOMICKÝCH INFORMÁCIÍ 

  

klasická 
s.r.o. 

registrovaný 
soc. podnik 

60% ZnO 

registrovaný 
soc. podnik 

30% ZnO 

 

VÝNOSY 

160 000,00 
€ 245 200,00 € 202 600,00 € 0 

Predaj tovaru  (604) 40 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 €   

Vlastné výrobky a služby  (601+602) 

120 000,00 
€ 120 000,00 € 120 000,00 €   

Ostatné výnosy 0,00 € 85 200,00 € 42 600,00 € 0 

Príspevky integračnému SP - §53f a 53g Zákona č. 5/2004  
(sk.64), (sk.66 pre NS) 0,00 € 85 200,00 € 42 600,00 €   

Investičná pomoc nenávratná  r.s.p. (sk.64),  (sk.66 pre NS) 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

Iné externé zdroje nenávratné - napr. dotácie, granty 
(sk.64),  (sk.66 pre NS) 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

Ostatné výnosy/iné (sk.64),(aj sk.55 a 65 pre NS) 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

NÁKLADY 

178 000,00 
€ 178 000,00 € 178 000,00 € 0 

Náklady na predaný tovar  (504) 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €   

Materiál, energie, externé služby (501,502, sk.51) 36 000,00 € 36 000,00 € 36 000,00 €   

Odpisy, dane a ostatné prevádz. náklady  (551, sk.53, sk.54) 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €   

Náklady na zamestnancov 

121 000,00 
€ 121 000,00 € 121 000,00 € 0 

Mzdové náklady (521, 522) 79 200,00 € 79 200,00 € 79 200,00 €   

Sociálne a zdravotné poistenie  (524) 41 800,00 € 41 800,00 € 41 800,00 €   

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA pred zdanením 

-18 000,00 
€ 67 200,00 € 24 600,00 € 0 

     

Dlhodobý majetok (tr.0)         

Úvery, pôžičky, návratná zložka investičnej pomoci   r.s.p.  
(461, 231)         

Úvery a pôžičky pred získaním štatútu r.s.p.  (461, 231)         

D O P L N K O V É   I N F O R M Á C I E     

Celkové externé zdroje nenávratné   (R5+R6+R7) 0,00 € 85 200,00 € 42 600,00 € 
0,00 

€ 

Celkové externé zdroje návratné     (R18+R19) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
0,00 

€ 

Priemerný počet zamestnancov 9 9 9   

Priemerný počet zamestnancov so znevýhodnením 0 6 3   

     

POZNÁMKY 

     
priemerná mzda 1 100 €/mesačne     
CCP 1 490 €/mesačne     

Príspevky integračnému SP - §53f a 53g Zákona č. 5/2004 75% CCP     
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Prečo obecný sociálny podnik ? 

 
Obecný sociálny podnik môže významným spôsobom prispieť k súdržnosti obyvateľov a rozvoju obce 

a mikroregiónu, podporiť ekonomickú aktivitu občanov, zvýšiť príťažlivosť obce, podporiť „rozhodovanie 
o sebe“ a zvýšiť kvalitu života občanov a ich spokojnosť. 

 
 
 

 

     Čo k tomu potrebujete?       Čo môžete urobiť hneď? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obecný sociálny podnik môžete založiť v súlade s požiadavkami Zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych 
podnikoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o SE/SP), ktorý aktuálne rozoznáva tri  

základné typy registrovaných sociálnych podnikov: 
 

  Integračný – verejnoprospešný     Sociálny podnik bývania -  Všeobecný registrovaný sociálny 
  podnik, ktorého pozitívnym     verejnoprospešný podnik,  podnik - pozitívny sociálny vplyv 
  sociálnym vplyvom je podpora     ktorého pozitívnym sociálnym  dosahuje napĺňaním verejného 
  zamestnanosti prostredníctvom     vplyvom je zabezpečovanie  alebo komunitného záujmu 
  zamestnávania znevýhodnených     spoločensky prospešného  poskytovaním ktorejkoľvek spoločensky 
  alebo zraniteľných osôb.      nájomného bývania.   prospešnej služby uvedenej v Zákone 
          o SE/SP. 

(Podmienky registrácie na MPSVR SR je možné nájsť na stránke https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/.) 

Obecný sociálny podnik - sociálna iniciatíva vo verejnom sektore 

 Víziu, 

 identifikovanie konkrétnych miestnych 
potrieb, 

 iniciatívu, 

 hľadanie riešení, 

 budovanie podnikateľských zručností, 

 získanie dôvery ľudí vo vašu 
podnikateľskú myšlienku. 

 Zmapovať vlastné zdroje – prírodné, finančné, 
ľudské (sociálny kapitál), 

 spýtať sa na názor a potreby občanov, iných 
subjektov v obci, 

 uvedomiť si, v čom ste dobrí, čo môžete ďalej 
rozvíjať, 

 prediskutovať rozvojový plán obce, 

 spomenúť si, čo sa naposledy podarilo a ako 
ste to dosiahli, 

 odpovedať si na základné otázky uvedené 
nižšie. 

 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) 

http://www.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 

V čom podnikať? 
 

Sociálny podnik vykonáva aspoň jednu zo svojich činností v rámci aktivít sociálnej ekonomiky, teda 
hlavným cieľom tejto činnosti je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. Dosahuje ho poskytovaním 

spoločensky prospešnej služby, ktorou podľa Zákona o SE/SP je: 
 

 

Sociálne podnikanie sa odvíja od vnútornej motivácie riešiť problémy a zmeniť nedostatky na príležitosti. 
Pri uvažovaní nad podnikateľskou príležitosťou a udržateľnosťou obecného sociálneho podniku si 

odpovedzte na nasledovné otázky: 
 

 

 
Obecný sociálny podnik vytvára priestor pre spoluprácu s inými obcami a subjektmi v obci a v regióne, 
napríklad pri riešení spoločnej propagácie tovarov a služieb alebo mikroregiónu, realizácii vzájomne sa 

dopĺňajúcich aktivít a zdieľaní administratívnych kapacít pri správe obecného sociálneho podniku. 
 

 

Obecný sociálny podnik – alternatíva rozvoja regiónu; iní už začali, skúsite to aj vy? 
Bezplatnú podporu a pomoc nájdete v krajských Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky. 

 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 a informačné služby, 

 tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

 zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, 

 poskytovanie finančných prostriedkov subjektom SE na vykonávanie vyššie uvedených spoločensky 
prospešných služieb. 

 Aký problém chcete riešiť? Aké sú jeho príčiny a následky?  

 Aké riešenie ponúkate a čo sa zmení realizáciou vášho riešenia? 

 Aké potreby chcete uspokojiť? Ako ste sa o nich dozvedeli? Čoho má obec nedostatok? 

 Aké pozitívne prínosy očakávajú vaši občania, vaše okolie? Aký bude život ľudí v obci, keď problémy 
vyriešite a potreby uspokojíte o 5, 10 resp. 20 rokov? 

 Ktoré služby nemusíte nakupovať, ale viete si prácu urobiť cez obecný podnik?  

 Čo môže podnik robiť tak, aby neohrozil podnikanie miestnych firiem? 

 Aké zdroje v obci (prírodné, materiálne, ľudské, finančné, priestorové...) môže obecný sociálny podnik 
využiť  v podnikateľskej činnosti? 

 Ako môže podnik využiť znalosti a zručnosti miestneho obyvateľstva, geografickú polohu obce, jej kultúru a 
tradície? 

 Čo môže podnik ponúknuť a nemajú to iné obce? Čím sa viete odlíšiť od iných obcí? Čo chcete, aby o vás 
hovorili iní? 

 Čo môžete robiť spoločne s iným sociálnym podnikom? S akými subjektmi môžete spolupracovať?  

 Aká je perspektíva dlhodobej udržateľnosti obecného sociálneho podniku?  

 

 

http://www.ia.gov.sk/
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Podnikateľ s prívlastkom SOCIÁLNY 

 
Ste podnikateľ, máte obchodnú spoločnosť alebo ste živnostník, predávate tovary či poskytujete služby, 

máte svojich zákazníkov, investujete a firmu rozvíjate, ste úspešný a dosahujete zisk? 
 
Alebo ste v situácii, že o podnikaní uvažujete, dokonca je to váš sen, pretože chcete mať väčší priestor na sebarealizáciu, viac 
slobody a flexibility, chcete rozhodovať sám o sebe? Viete, čo chcete robiť alebo práve hľadáte príležitosti?  
 
Zároveň máte záujem o to, čo sa deje vo vašom okolí, máte snahu prispieť k riešeniu spoločenských problémov alebo by ste chceli 
aktívne pomáhať ľuďom, ktorí to majú v živote ťažšie?  Možno ako podnikateľ podporujete aktivity spoločenskej zodpovednosti 
alebo sa aktivizujete ako občan a vo svojom voľnom čase pomáhate iným. Napĺňa vás to, ale vyžaduje si to čas a  energiu, ktorej 
popri svojom zamestnaní alebo už existujúcom podnikaní nemáte nazvyš.  

 

Podnikanie a aktivity pre spoločenský prospech  je možné spojiť. Odpoveďou je 

SOCIÁLNE PODNIKANIE 
 
Sociálne podnikanie podporuje  Zákon č. 112/2018 Z.Z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len Zákon o SE/SP) v znení neskorších predpisov, ktorého cieľom je vytvoriť priaznivé podmienky a 
podporné mechanizmy pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku.  

 

Čo k tomu treba 
 
Aby spojenie spoločenského prospechu a podnikania fungovalo, je potrebné nájsť udržateľný podnikateľský model, teda spôsob, 
akým budete generovať príjmy pri súčasnom dosahovaní spoločensky prospešných cieľov. Ako sociálny podnik realizujete 
hospodársku činnosť, čiže umiestňujete tovary a služby na trhu za odplatu, tak ako bežný podnikateľ, vaším primárnym cieľom je 
však spoločenský prospech a nie maximalizácia zisku. V prípade, že dosiahnete zisk, väčšinu z neho (viac ako 50%) reinvestujete 
do hlavného cieľa (tzv. princíp socializácie zisku), teda do realizácie činností s pozitívnym spoločenským dopadom.  
 

Sociálny podnikateľ sa vždy zameriava primárne na pozitívny sociálny vplyv, ktorý dosahuje poskytovaním spoločensky 
prospešnej služby, ktorou napĺňa verejný alebo komunitný záujem. Vo svojom podnikaní zohľadňuje nielen záujmy vlastníkov, ale 
aj zainteresovaných osôb (zamestnancov, spotrebiteľov, iných osôb, ktoré majú záujem na dosahovaní pozitívneho sociálneho 
vplyvu podniku). 
 

Ak váš sociálny podnik naplní všetky charakteristiky sociálneho podnikania definované Zákonom o SE/SP  
a tieto sa rozhodnete verejne deklarovať, môžete požiadať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o priznanie štatútu 
registrovaného sociálneho podniku. Štatút vám otvára dvere k rôznym formám podpory zo strany štátu, prípadne miestnej 
a regionálnej samosprávy. 
 
 

Zákon o SE/SP) aktuálne rozoznáva tri základné typy registrovaných sociálnych podnikov: 

 
 

(Podmienky registrácie na MPSVR SR je možné nájsť na stránke https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/.) 

PODNIKANIE 
– pre zisk alebo pre spoločenský prospech? 

http://www.ia.gov.sk/
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika/
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V čom podnikať? 
 

Sociálny podnik vykonáva aspoň jednu zo svojich činností v rámci aktivít sociálnej ekonomiky, teda 
hlavným cieľom tejto činnosti je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. Dosahuje ho poskytovaním 

spoločensky prospešnej služby, ktorou podľa Zákona o SE/SP je: 
 

 

 
 

Sociálne podnikanie sa odvíja od vnútornej motivácie riešiť problémy a zmeniť nedostatky na príležitosti. 
Pri uvažovaní nad podnikateľskou príležitosťou a udržateľnosťou sociálneho podniku si odpovedzte na 

nasledovné otázky: 
 

 

 
Či už máte alebo nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania, 

navštívte nás v  Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.  
 

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách a plánoch v sociálnom 
podnikaní. 

 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 a informačné služby, 

 tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

 zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, 

 poskytovanie finančných prostriedkov subjektom SE na vykonávanie vyššie uvedených spoločensky 
prospešných služieb. 

 Čo vás motivuje k sociálnemu podnikaniu? 

 Aké spoločenské alebo komunitné potreby chcete naplniť? Ako ste sa o nich dozvedeli? 

 Aký problém chcete riešiť? Aké sú jeho príčiny a následky? 

 Akým spôsobom chcete dosahovať pozitívny sociálny vplyv? Ako ho budete merať? 

 V prípade, ak chcete transformovať už existujúci podnik na sociálny podnik, akým spôsobom táto zmena 
zasiahne spôsob a predmet vášho podnikania? 

 Ste pripravený socializovať minimálne 50% možného zisku? 

 Ste pripravený zapájať zainteresované osoby do spravovania svojej hospodárskej činnosti? 

 Chcete zamestnávať znevýhodnené a zraniteľné osoby? Ak áno, ste pripravený na pravdepodobne pomalší 
adaptačný proces znevýhodnených a zraniteľných zamestnancov a poskytovanie ďalších podporných služieb, 
ktoré sú  často potrebné? 

 Ako bude vyzerať váš model sociálneho podnikania? 

 Aká je perspektíva dlhodobej udržateľnosti vášho sociálneho podniku? 
 

http://www.ia.gov.sk/
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Definovaná v § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. 

• pracovisko, kde sú zamestnaní občania so 
zdravotným postihnutím v pracovnom pomere  

• pracovisko, na ktorom je zriadené viac ako 
jedno pracovné miesto pre občana so 
zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje 
najmenej 50 % občanov so zdravotným 
postihnutím  

• zamestnávanie občanov so zdravotným 
postihnutím (§ 9 zákona č. 5/2004 Z. z.)  
- občan uznaný za invalidného  
- minimálne 40% miera poklesu schopnosti 
vykonávať zárobkovú 

► pod 40% PMZP nespadá vôbec do  
príspevkov na chránenú dielňu 

Definovaný v § 12 zákona č. 112/2018 Z. z. 

• registrovaný sociálny podnik, ktorý 

zamestnáva v pracovnom pomere 

znevýhodnené osoby a zraniteľné osoby  

a to v pomere k celkovému počtu 

zamestnancov minimálne   

- 30 % znevýhodnených osôb   

 a zraniteľných osôb v rozsahu minimálne 

polovice týždenného pracovného času, 

a u znevýhodnených osôb so zdravotným 

postihnutím minimálne v rozsahu  štvrtiny 

pracovného času 

 

► osoba so zdravotným postihnutím je nielen 

ten, kto je uznaný za invalidného, ale je ten, 

kto má dlhodobé zdravotné postihnutie 

Chránená 

dielňa 

Integračný 

sociálny podnik 

Zamestnanci 

••príspevok na zriadenie CHD/CHP (§ 56)  

• príspevok na úhradu prevádzkových 

nákladov CHD/CHP a na úhradu nákladov na 

dopravu (§ 60)  

      - zákon ustanovuje max. ročnú výšku  

        príspevku  

      - príspevok sa poskytuje štvrťročne,  

        spätne za predchádzajúci kalendárny  

        štvrťrok  

• príspevok na činnosť pracovného asistenta 

(§ 59 zákona č. 5/2004 Z. z.) 

 

 

 

 

•• investičná pomoc do hmotných 

a nehmotných aktív (§17 a 18)  

• kompenzačné príspevky  (§ 53g)  

      - na mzdové náklady (max. mesačná výška  

         na 1 zamestnanca, poskytuje sa mesačne) 

      - na dodatočné náklady pri zamestnávaní  

        osôb so zdravotným postihnutím 

      - na náklady na pomoc znevýhodneným  

        osobám okrem zdravotne   

        znevýhodnených (max. mesačná výška      

na  1 zamestnanca, poskytuje sa mesačne) 

• príspevok integračnému podniku (§ 53f) 

za zamestnanie znevýhodnenej osoby, ktorá 

bola zamestnancom IP najviac 2 roky  

• príspevok na činnosť pracovného asistenta 

(§ 59 zákona č. 5/2004 Z. z.) 

Príspevky 

http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/
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CHRÁNENÁ DIELŇA 

 
Príspevok na zriadenie CHD/CHP (§ 56)  max. výška         

na 1 pracovné miesto  

 BA kraj - 4xCCP* (5 927,12€  v r. 2021) 

 Kraj s EMN≤ Ø SR - 4,8xCCP* (7 112,54€ v r. 2021) 

 Kraj s EMN> Ø SR - 5,2xCCP* (7 705,25€ v r. 2021) 

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov 

CHD/CHP a na úhradu nákladov na dopravu (§ 60) 

 nájomné, energie, vodné a stočné, likvidácia 

odpadu, ale aj CCP zamestnanca, 

administratívne náklady a ďalšie vymedzené        

v § 60 ods.2 zákona č.5/2004 Z. z. 

       Výška príspevku (§ 60) / 1 zamestnanec 
 poskytuje sa spätne za predchádzajúci 

kalendárny štvrťrok vo výške preukázateľne 
vynaložených oprávnených  nákladov, max. vo 
výške 25 % z nasledovných súm ročnej výšky 
príspevku pri plnom úväzku (pri kratšom úväzku 
sa sumy pomerne krátia): 

 pri ZP ≤ 70% -  2,5 násobok CCP* ( od 1.1.2021 
max. 3 704,45€/ rok, t.z. 926,11€/štvrťrok)  

 pri ZP > 70% - 5 násobok CCP* (od 1.1.2021  
max. 7 408,90€/rok,  t.z. 1 852,53€/štvrťrok)  
 

Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59 
zákona č. 5/2004 Z. z.)  

 poskytuje sa zamestnávateľovi (aj CHD aj IP), 
ktorý zamestnáva občana so zdravotným 
postihnutím, alebo samostatne zárobkovo 
činnej osobe, ktorá je občanom so ZP, ak z 
druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej 
pracovnej činnosti zamestnanca alebo 
samostatne zárobkovo činnej osoby vyplýva 
potreba pracovného asistenta  

 poskytuje sa mesačne najmenej vo výške 41%         
a najviac vo výške 70% CCP* (od 1. 1. 2021 je 
výška príspevku od 607,52€ do 1 037,24€/mes. 
na 1 pracovného asistenta) 

 

INTEGRAČNÝ SOCIÁLNY PODNIK 

 

Investičná pomoc (§ 17 a 18) oprávnené náklady na 
investície do hmotných a nehmotných aktív, 
odhadované mzdové náklady v priamej súvislosti                
s investíciou za obdobie 2 rokov 

 max. vo výške súčtu (50 000€ + 30.000€ x 
počet vytvorených pracovných miest)  

 
Kompenzačné príspevky IP (§ 53g) poskytované na:  

a) mzdové náklady [§ 53g ods. 1 písm. a) ] na 

 zdravotne znevýhodnenú osobu počas celej 
doby jej zamestnávania: 75% vynaložených 
nákladov*,  (v r. 2021 max. 1 111,33€ /mes.),  

 znevýhodnenú osobu počas 12 mes./značne 
znevýhodnenú osobu počas 24 mes.: podľa 
znevýhodnenia max. 50%, resp. 40% 
vynaložených nákladov*, (v r. 2021 max. 
740,89€/mes., resp. 592,71€/mes. )  

 zraniteľnú osobu počas 12 mes.: max. 25% 
vynaložených nákladov*, (v r. 2021 max. 
370,44€ /mes.) 

 b) dodatočné náklady na 

 zdravotne znevýhodnenú osobu: 100% 

oprávnených nákladov, ročne maximálne: 

- 2,5 násobok CCP* počas prvých 3 rokov (v r. 
2021 max. 3 704,45€), 

- 1,5 násobok CCP* počas každého ďalšieho 
roku (v r. 2021 max. 1 778,13€) 

 c) náklady na pomoc ZnO okrem zdravotne 
znevýhodnených  na 
znevýhodnenú osobu počas 12 mes./značne 

znevýhodnenú osobu počas 24 mes.: max. 50% 

vynaložených nákladov* (v r. 2021 max. 

740,89€/mes.) 

Príspevok integračnému podniku (§ 53f) 

 najdlhšie počas 12 mesiacov podľa trvania 
nového zamestnania zamestnanca, v %-nej 
výške vypočítanej z CCP*  
- 1.-3.mesiac vo výške 5% (v r. 2021 max. 

54,80€/mes.) 
- 4.-6.mesiac vo výške 25% (v r. 2021 max. 

164,40€/mes.) 
- 7.-9.mesiac vo výške 25% (v r. 2021 max. 

274,00€/mes.) 
- 10.-12.mesiac vo výške 35% CCP (v r. 2021 

max. 383,60€/mes.) 
 

Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59 
zákona č. 5/2004 Z. z.)   
(rovnaký ako u CHD) 

Príspevky podrobnejšie 

* max. príspevok sa počíta do výšky príslušného % 

alebo násobku CCP vypočítanej z priemernej mzdy 

zamestnanca v hospodárstve SR za 1.-3. štvrťrok 

predchádzajúceho kalendárneho roka 

Zoznam skratiek : CHD/CHP – chránená dielňa, 

chránené pracovisko; IP – integračný podnik; CCP – 

celková cena práce; KP – kompenzačný príspevok;  

ZnO – znevýhodnená osoba; ZrO – zraniteľná osoba; 

ZP – zdravotný postih; z. – zamestnanec, PMZP – 

percentuálna miera zdravotného postihnutia, EMN – 

evidovaná miera nezamestnanosti, Ø SR  - 

celoslovenský priemer v predch. kalendárnom roku  

 

http://www.employment.gov.sk/
http://www.ia.gov.sk/

