
 
 

 

 

 

Materiál na rokovanie  

Hospodárskej a sociálnej rady SR 

dňa 22. 8.. 2022 

 

  k bodu č. 2 

 

Stanovisko ZMOS 

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 

 

Všeobecne k materiálu: 

Cieľom návrhu  novely zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch  

je odstrániť aplikačné problémy pri uplatňovaní tohto zákona a doplniť úpravu sektora sociálnej 

ekonomiky, odstrániť prekážky, ktoré by mohli brániť rozvoju tohto segmentu hospodárstva. 

Návrh reflektuje na požiadavky podpory rozvoja podnikateľského prostredia na všetkých jej 

úrovniach, tak regionálnej ako i na celoslovenskej. Návrh má vniesť do oblasti sociálnej 

ekonomiky poriadok v zmysle ustálenia pojmov a regulácie, odstrániť prekážky, ktoré rozvoju 

a posilneniu sociálnej ekonomiky doteraz bránia, ako aj dotvoriť systém podpory pre podniky 

sociálnej ekonomiky, ktorý bude spoločensky prijateľný a bude plne dodržiavať pravidlá štátnej 

pomoci. V návrhu zákona dochádza k doplneniu ustanovení týkajúcich sa problematiky 

rodinných podnikov, rodinné podniky tak nadobudnú samostatný právny rámec. Zámerom 

návrhu zákona v kontexte rodinných podnikov je upraviť rodinný podnik  tak, aby bolo jasne  

vymedzené jeho určujúce znaky, predovšetkým existencia rodinných väzieb, keďže väzby sú 

pre rodinný podnik charakteristické a zásadné. Rodinný podnik sa  môže stať aktérom sociálnej 

ekonomiky, subjektom sociálnej ekonomiky, podnikom v širšom priestore sociálnej 

ekonomiky, či dokonca registrovaným sociálnym podnikom bez toho, aby sa musel vzdať 

svojich základných charakteristických znakov ako rodinný podnik. Návrhom zákona  sa 

novelizuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, kde sa navrhuje úprava aj o výšky 

poskytovania vyrovnávacích príspevkov pre znevýhodnené osoby a ich alikvótne krátenie 

podľa rozsahu dohodnutého pracovného času týchto osôb. 

 

Pripomienky k návrhu : 

ZMOS k predloženému návrhu zákona neuplatňuje pripomienky.  

 

Záver : 

ZMOS navrhuje, aby Hospodárska a sociálna rada SR odporučila predložený návrh zákona na 

ďalšie legislatívne konanie.                                                                                                   

 

                                                                                                    Branislav Tréger  

                                                                                                     predseda ZMOS 

 


