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Materiál na rokovanie 
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S T A N O V I S K O  

 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 

1. Popis návrhu 

Hlavným cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh 

zákona“) je odstrániť konkrétne aplikačné problémy pri uplatňovaní zákona a doplniť 

legislatívnu úpravu sektora sociálnej ekonomiky, aby sa sociálna ekonomika naďalej rozvíjala 

a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti ale aj iných prospešných cieľov, ktoré 

sociálna ekonomika podporuje a ktorých hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech. 

Návrh zákona zároveň reflektuje na požiadavky podpory rozvoja podnikateľského prostredia 

na regionálnej ako i na celoslovenskej úrovni, ktoré napomôžu k zníženiu rizika chudoby a 

sociálneho vylúčenia znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, ktoré sa ťažko vedia 

začleniť a presadiť na otvorenom trhu práce. 

Navrhované úpravy majú vniesť do oblasti sociálnej ekonomiky poriadok v zmysle ustálenia 

pojmov a regulácie, odstrániť prekážky, ktoré rozvoju a posilneniu sociálnej ekonomiky 

bránia, ako aj dotvoriť systém podpory pre podniky sociálnej ekonomiky, ktorý bude 

spoločensky prijateľný a bude plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci. 

Návrhom zákona sa dopĺňajú nové ustanovenia týkajúce sa problematiky rodinných podnikov 

v rámci samostatnej časti, čím rodinné podniky nadobúdajú samostatný právny rámec. 

Navrhuje sa upraviť rodinný podnik spôsobom, kedy sleduje vlastnú autonómnu líniu sprvu 

bez primárneho presahu do priestoru sociálnej ekonomiky a podnikov v širšom priestore 

sociálnej ekonomiky.  

Návrhom zákona sa v ďalších článkoch novelizujú zákony v súvislosti s úpravou navrhnutou 

v čl. I. V čl. IV, ktorým sa novelizuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa navrhuje o. i. 

upravenie výšky poskytovania vyrovnávacích príspevkov pre znevýhodnené osoby a ich 

alikvótne krátenie podľa rozsahu dohodnutého pracovného času. 

2. Stanovisko KOZ SR 

KOZ SR nemá k predloženému návrhu zákona pripomienky.  

3. Závery a odporúčania 

KOZ SR odporúča predložený návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie. 


