
 

 

V nadväznosti na potenciálne problémy obchodných spoločností a družstiev so zápisom označenia 

,,registrovaný sociálny podnik" alebo zápisu skratky ,,r.s.p“. do Obchodného registra Slovenskej 

republiky Vám predkladáme nasledujúce odporúčanie. 

 

V zmysle ustanovenia § 7 ods. 7 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č. 112/2018 Z. z.") ,,registrovaný sociálny 

podnik je pri svojom obchodnom mene alebo názve povinný uvádzať označenie „registrovaný sociálny 

podnik“ alebo skratku „r. s. p.“. 

 

Podľa ustanovenia § 30 ods. 1 zákona č. 112/2018 Z. z. ,,označenie a skratka podľa § 7 ods. 7 zákona 

č. 112/2018 Z. z. sa zapisujú do registra alebo do inej evidencie, do ktorej zápisom vzniká právnická 

osoba, najskôr od 1. januára 2020." 

 

Príslušné ustanovenia zákona č. 112/ 2018 Z. z. kladú registrovaným sociálnym podnikom, ktoré sú 

obchodnými spoločnosťami alebo družstvami povinnosť uvádzať označenie registrovaný sociálny 

podnik alebo skratku do r.s.p. pri svojom obchodnom mene a zároveň zakotvuje povinnosť si príslušné 

označenie alebo skratku dať zapísať do Obchodného registra Slovenskej republiky (iné právne formy 

RSP si túto skratku zapisujú do registra, v ktorom sú zapisované. 

 

Zapisované označenie ,,registrovaný sociálny podnik" alebo skratku ,,r.s.p. môžeme v zmysle 

ustanovenia § 2 ods. 1 písm. u) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov považovať za ,,ďalšiu skutočnosť, ak to ustanovuje osobitný zákon (v našom 

prípade zákon č. 112/2018 Z. z.)". 

 

 

V zmysle aplikačnej praxe, z doteraz nám známych pozitívnych skúseností na viacerých okresných 

súdoch v sídle kraja (registrových súdov) a rovnako na základe vyššie uvedeného výkladu odporúčame 

obchodným spoločnostiam a družstvám zapisovať v rámci príslušných zmenových formulárov, 

ktoré tvoria prílohy vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín,  

ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť, do kolónky Iné ďalšie právne skutočnosti formuláciu  

v znení: ,,registrovaný sociálny podnik". 

 

 

V prípade problému so zápisom formulácie ,,registrovaný sociálny podnik", ktorú považujeme za ďalšiu 

skutočnosť v zmysle ustanovenia § 7 ods. 7 v nadväznosti na ustanovenia § 30 ods. 1 zákona č. 112/2018 

Z. z. kontaktujte priamo Odbor sociálnej ekonomiky MPSVR SR. 
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