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Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie 

Lenka Pčolinská 

 

Problematika sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania, ako jej realizačného 

nástroja, je už konečne akceptovaná a pozitívne prijímaná aj na Slovensku. Prispeli k tomu 

viaceré faktory, ako aktivity akademickej obce, neziskového sektora, ale predovšetkým 

následné legislatívne kroky od roku 2008-2010 a 2018 po prijatí zákona č. 112/2018 Z.z. 

o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. 

Výborne hodnotím napísanie vysokoškolskej učebnice od autorky, ktorá tu využila svoj 

vedomostný potenciál o sociálnej ekonomike z viacerých pedagogických, publikačných a 

projektových skúseností. Je to prvý výstup v tejto forme publikácií.  

Obsahová štruktúra a náplň učebnice zodpovedá miere poznania danej problematiky 

doma a v zahraničí. Učebnica je rozdelená do deviatich kapitol. V prvej kapitole sa autorka 

podrobne venuje vývoju sociálnej ekonomiky v zahraničí a na Slovensku a základnej 

terminológii sociálnej ekonomiky. V druhej kapitole autorka zdôrazňuje význam sociálnej 

ekonomiky najmä v situáciách zlyhania trhu, kedy sa najviac preukazuje potreba sociálno-

ekonomických riešení problémov ako sociálna exklúzia, nezamestnanosť, či chudoba. Tretia 

kapitola sa venuje etickým princípom, ktoré je potrebné uplatňovať aj pri podnikaní a realizácii 

ekonomických činností. Vo štvrtej kapitole autorka vymedzuje právne formy sociálnych 

podnikov na Slovensku i v zahraničí a popisuje cieľ, objekt, zásady a princípy sociálneho 

podnikania. Piata kapitola obsahuje vymedzenie legislatívnej úpravy sociálnej ekonomiky 

a sociálneho podnikania na Slovensku. V šiestej kapitole autorka popisuje financovanie 

a formy podpory sociálnych podnikov. V siedmej kapitole sa venuje vymedzeniu obecného 

sociálneho podnikania a jeho významu na Slovensku. V ôsmej kapitole autorka prezentuje 

model založenia sociálneho podniku, ktorý môže byť praktickým nástrojom pri zakladaní 

sociálnych podnikov. Tému sociálnej ekonomiky zakončuje autorka deviatou kapitolou, kde 

poukazuje na príležitosti a limity rozvoja sociálnej ekonomiky na Slovensku. V publikácii 

autorka vhodne využila viacero vedeckých metód, pričom grafické metódy adekvátne dopĺňajú 

teoretickú časť. 

Prínosom autorky je spracovanie témy štýlom zrozumiteľným študentom a nielen 

vedeckej a odbornej komunite. Vhodný sumár otázok a zoznam literatúry na konci každej 

kapitoly učebnice sú následne aj dobrým materiálom na zamyslenie sa o čom vlastne sociálna 

ekonomika, sociálne podnikanie a sociálny podnik pojednávajú a akú filozofiu podnikania 

akcentujú. 
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Učebnica je originálnou prvotinou a nielen pre vysokoškolské prostredie je vhodným a 

potrebným zdrojom šírenia vedomostí o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. 
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