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NEPRIAMA POMOC
Servisné poukážky – podpora dopytu na služby 
starostlivosti o domácnosť a záhradu
 
Verejné obstarávanie – prostredníctvom výnimiek, 
ktorými sa zjednodušujú pravidlá zákona o VO  
formou zapracovania sociálnych hľadísk do súťažných 
podkladov alebo vyhradenie práva účasti vo VO len 
pre registrované sociálne podniky, chránené  
pracoviská a iné
 
Úľava na dani z príjmu – od viac ako 50% do 100% 
v závislosti od percentuálnej výšky zisku, ktorú 
sociálny podnik použije na sledovanie pozitívneho 
sociálneho vplyvu (tiež ako miera socializácie zisku)

Úľava na DPH – pri socializácii 100% zisku 
a splnení podmienok v zmysle zákona o DPH sa 
uplatňuje znížená sadzba DPH 10%

Predaj alebo prenájom nehnuteľností –  
nehnuteľnosti za nižšiu cenu, ako je všeobecná  
hodnota majetku alebo nájmu stanovená znaleckým 
posudkom

Viac informácií ku všetkým formám podpory  
v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky 
socialnaekonomika.sk/regionalne-centra-
socialnej-ekonomiky



PRIAMA A NEPRIAMA POMOC  

Priama – finančná pomoc
• investičná pomoc,
• kompenzačná pomoc, 
• vyrovnávacie a umiestňovacie príspevky 
 integračnému podniku.

Nepriama pomoc
• sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní,
• zvýhodnené daňové opatrenia,
• servisné poukážky,
• zvýhodnený predaj alebo prenájom nehnuteľností 
 vo vlastníctve verejnej správy,
• iné. 
 
 

INVESTIČNÁ POMOC 

 = nenávratný finančný príspevok (NFP) 

• NFP poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí  
 a rodiny SR prostredníctvom národného projektu  
 Investičná pomoc pre sociálne podniky –  
 nenávratná zložka,
• NFP je podmienený schválením návratnej pomoci   
 vo forme finančného nástroja alebo v inej forme  
 návratného financovania (úver z banky),
• NFP je určený na úhradu nákladov na obstaranie  
 dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,  
 bežných nákladov a mzdových nákladov  
 na pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti  
 s investičným projektom.

PODPORA ŠTÁTU NA ROZVOJ 
SOCIÁLNEJ EKONOMIKY 

= ekosystém, ktorý pozostáva z troch pilierov: 

• legislatívne prostredie,
• poradenská infraštruktúra,
• priama a nepriama pomoc.

KOMPENZAČNÁ POMOC

– môže mať podobu návratnej alebo nenávratnej 
formy pomoci a je možné ju poskytnúť podnikom  
v širšom priestore sociálnej ekonomiky, ak sú  
v dôsledku dosahovania pozitívneho sociálneho 
vplyvu znevýhodnené oproti podnikom, ktoré  
vykonávajú obdobnú činnosť za účelom  
dosiahnutia zisku. 

Vyrovnávacie príspevky integračnému podniku na   
podporu zamestnávania znevýhodnených, značne  
znevýhodnených a zraniteľných osôb:
• mzdové náklady spojené so zamestnávaním  
 znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb,  
• dodatočné náklady spojené so zamestnávaním  
 znevýhodnených osôb z dôvodu spočívajúcom  
 v ich zdravotnom stave, 
• náklady vynaložené na pomoc zamestnaným  
 znevýhodneným osobám okrem osôb, ktoré sú  
 znevýhodnenými z dôvodu spočívajúcom v ich  
 zdravotnom stave.

Umiestňovací príspevok poskytovaný integračnému 
podniku pri zabezpečení tranzície znevýhodnených 
osôb zo sociálneho podniku na otvorený trh práce.


