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Úver so zárukou EIF  
využíva podporu Záručného nástroja EGF implementovaného Európskym investičným fondom  

s finančnou podporou členských štátov prispievajúcich do EGF 
 
 
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  (ďalej len „SZRB“ 
alebo „banka“) poskytuje priame úvery so zárukou EIF pre 
malých a stredných podnikateľov, vrátane mikropodnikov na 
základe Dohody o záruke v rámci Paneurópskeho záručného 
fondu v reakcii na COVID-19, uzavretej dňa 20.12.20211 medzi 
Európskym investičným fondom (ďalej len „EIF“) ako ručiteľom 
a SZRB ako sprostredkovateľom (ďalej aj „Dohoda o záruke“) a 
podľa osobitných predpisov2, a to vo forme: 

• záruky za úver vo forme ručenia EIF (využíva podporu 
záručného nástoja EGF) a 

• zníženej požadovanej úrovne zabezpečenia úveru. 
 
Záručný fond EGF je určený na podporu malých a stredných 
podnikateľov, ktorí sú považovaní za dlhodobo životaschopných 
a schopných splniť pohľadávky veriteľov z úverov, nebyť 
hospodárskeho dopadu pandémie COVID-19. 
 
Cieľ 
Účelom pomoci je zlepšiť prístup malým a stredným 
podnikateľom k financovaniu znížením požadovanej úrovne 
zabezpečenia úveru v prípade poskytnutia záruky EIF. 

 
Príjemca úveru 

Malí a strední podnikatelia vrátane mikropodnikov3 a small-mid 

caps (ďalej len „MSP˝ alebo „žiadateľ“, „klient“), 
a) ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť v zmysle 

osobitného predpisu4: 

aa) osoby zapísané v obchodnom registri (právnické 
a fyzické osoby podnikatelia), 

                                                                 
1   zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR dňa 

27.12.2021 s účinnosťou od 28.12.2021 
2  Do 30.6.2022 Oznámenie Komisie Šiesta zmena dočasného rámca pre 

opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii 
spôsobenej nákazou COVID-19 a zmena prílohy k oznámeniu Komisie 
členským štátom o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie na krátkodobé poistenie vývozných úverov 2021/C 473/01– 
oznámenie Komisie o zmene Dočasného rámca zo dňa 24.11.2021 vo 
vestníku EÚ (ďalej len „Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci“)  

 Od 1.7.2022 Nariadenie de minimis (ďalej aj „pomoc de minimis“) znamená 
podľa potreby   
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní 
článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis 
(Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s.1) alebo  
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní 
článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis 
v sektore poľnohospodárstva (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013 s. 9) alebo  
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014 z 27. júna 2014 o uplatňovaní článkov 
107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis 
v sektore rybolovu a akvakultúry (Ú. v. EÚ L 190, 28.6.2014, s. 45) v znení 
neskorších zmien a doplnení.  

3     určujúcou definíciou MSP je definícia podľa Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) 
č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za 
zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom 
znení  

4   § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

ab) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského 
oprávnenia a nie sú zapísané v obchodnom registri 
(fyzické osoby – podnikatelia), 

ac) osoby, ktoré podnikajú na základe iného než 
živnostenského oprávnenia podľa osobitných 
predpisov, 

a ktorí zamestnávajú menej ako 250 riadnych 
zamestnancov, majú ročný obrat < 50 mil. EUR alebo 
majú celkovú ročnú bilančnú sumu < 43 mil. EUR; 
 
v rámci kategórie MSP sa mikropodnik definuje ako 
podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého 
ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 
mil. EUR 
 

small-mid caps sa definuje ako podnik so strednou 
trhovou kapitalizáciou, ktorý nie je MSP a má do 499 
zamestnancov 
 
so zohľadnením týchto kritérií vrátane posúdenia splnenia 
podmienok pre jediný podnik, pre určenie samostatného 
podniku, partnerského podniku a prepojeného podniku 

 
b) a jednotlivý príjemca úveru - MSP (jeden podnik) spĺňa, 

ku dňu podpisu zmluvy o úvere, všetky nasledovné 
kritériá pre získanie záruky za úver: 
ba) vykonáva  svoju činnosť aspoň jedno uzatvorené 

(ucelené) ukončené účtovné obdobie pred podaním 
žiadosti o úver 

bb) nemá záporné vlastné imanie 
bc) MSP nebol právoplatne odsúdený za trestný čin 

týkajúci sa jeho profesionálneho správania, ktorý by 
mohol ovplyvniť schopnosť vykonávať jeho 
podnikateľskú činnosť, 

bd) nebol právoplatne odsúdený za podvod, korupciu, 
účasť v zločineckej organizácii alebo akékoľvek iné 
protiprávne konanie poškodzujúce finančné záujmy 
EÚ, 

be) nedopustil sa skresľovania pri poskytovaní informácií 
požadovaných na účely výberu MSP, 

bf) MSP nie je vedený v centrálnej databáze vylúčených 
subjektov, ktorú riadila a vedie Komisia na základe 
nariadenia ES, Euratom) č. 1302/2008, 

bg) nebolo voči nemu počas piatich rokov pred 
poskytnutím úveru prijaté právoplatné rozhodnutie, 
ktoré mu ukladá sankciu za porušenie akéhokoľvek 
právneho predpisu zakazujúceho nelegálne 
zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín 
v zmysle osobitného zákona5, 

bh) nejde o MSP, ktorý je osobou, ktorá má na 
sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie 

                                                                 
5   zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení 

neskorších predpisov 
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vydané podľa osobitného predpisu6 alebo agentúrou  
dočasného zamestnávania7, 

bi) voči MSP sa neuplatňuje nárok na vrátenie pomoci na 
základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie EÚ, 
ktorým bola poskytnutá pomoc označená za 
nezákonnú,  

bj) nie je v úpadku, nie je v likvidácii, nebolo voči MSP 
začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia8, 

bk) nie je podnikom, ktorý bol už k 31.12.2019 podnikom 
v ťažkostiach9, s výnimkou, že prijímateľom pomoci 
môže byť mikropodnik alebo malý podnik, ktorý bol 
k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach, a to pod 
podmienkou, že nie je v čase poskytnutia Úveru so 
zárukou EIF (poskytnutia záručného nástroja EGF) 
predmetom kolektívneho konkurzného konania podľa 
vnútroštátneho práva a že nedostal pomoc na 
záchranu ani pomoc na reštrukturalizáciu, 

bl) nie je úverová inštitúcia (napr. banka, pobočka 
zahraničnej banky, akýkoľvek iný subjekt, ktorý 
podlieha Smernici BRRD ap.) a finančná inštitúcia 
(napr. investičná spoločnosť, poisťovňa, penzijný fond, 
dôchodková správcovská spoločnosť, maklérska firma, 
faktoringová spoločnosť, lízingová spoločnosť ap.);  

bm) je aktívny vo vylúčenom sektore poľnohospodárska 
prvovýroba a lesné hospodárstvo a rybolov 
a akvakultúra, pri splnení podmienok uvedených vo 
Vyhlásení žiadateľa o štátnu pomoc k poskytnutiu 
záruky EIF za úver, 

bn) konečný užívateľ výhod10 príjemcu úveru nie je 
daňovým rezidentom v Daňovom raji11, 

                                                                 
6   zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  
7   § 29 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
8   v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii 
9  Podnik v ťažkostiach“ je podnik, v súvislosti s ktorým sa vyskytne aspoň 

jedna z týchto okolností:  
 v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným (inej ako MSP, ktorý existuje 

menej ako tri roky, alebo, na účely oprávnenosti na pomoc vo forme 
rizikového financovania, MSP do siedmich rokov od jeho prvého 
komerčného predaja, ktorý spĺňa požiadavky rizikových finančných 
investícií v nadväznosti na hĺbkovú analýzu vykonanú vybraným 
Vykonávateľom), ak v dôsledku akumulovaných strát došlo k zániku viac 
ako polovice jej upísaného základného imania. Ide o prípad, keď odpočet 
akumulovaných strát od rezerv (a všetkých ostatných prvkov, ktoré sa vo 
všeobecnosti považujú za súčasť vlastných zdrojov spoločnosti) má za 
následok negatívnu kumulovanú sumu, ktorá presahuje polovicu 
upísaného základného imania. Na účely tohto ustanovenia „spoločnosť s 
ručením obmedzeným“ znamená najmä tie druhy spoločností, ktoré sú 
uvedené v prílohe I k smernici 2013/34/EÚ13, a „základné imanie“ zahŕňa, 
ak je to vhodné, akékoľvek emisné ážio.  

 v prípade spoločnosti, v ktorej aspoň niektorí spoločníci majú 
neobmedzené ručenie za dlh spoločnosti (inej ako MSP, ktorý existuje 
menej ako tri roky, alebo, na účely oprávnenosti na pomoc vo forme 
rizikového financovania, MSP do siedmich rokov od jeho prvého 
komerčného predaja, ktorý spĺňa požiadavky rizikových finančných 
investícií v nadväznosti na hĺbkovú analýzu vykonanú vybraným 
Vykonávateľom), ak v dôsledku akumulovaných strát došlo k zániku viac 
ako polovice jej imania, ako je zaznamenané v účtovnej závierke 
spoločnosti. Na účely tohto ustanovenia „spoločnosť, v ktorej aspoň 
niektorí spoločníci majú neobmedzené ručenie za dlh spoločnosti“ 
znamená najmä tie druhy spoločností, ktoré sú uvedené v prílohe II k 
smernici 2013/34/EÚ.  

 keď je podnik predmetom kolektívneho konkurzného konania alebo spĺňa 
kritériá domácich právnych predpisov na to, aby sa stal predmetom 
kolektívneho konkurzného konania na žiadosť svojich veriteľov.  

 keď podnik dostal pomoc na záchranu a ešte neuhradil úver alebo 
nevypovedal záruku, alebo ak dostal pomoc na reštrukturalizáciu a stále 
podlieha reštrukturalizačnému plánu.  

 v prípade podniku, ktorý nie je MSP, keď za posledné dva roky:  
▪ účtovný pomer dlhu podniku k vlastnému kapitálu je vyšší než 7,5 a  
▪ pomer EBITDA podniku k úrokovému krytiu je nižší ako 1,0.  

10   § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu 

11   s výnimkou prípadu, kedy sa končený  užívateľ výhod zaviaže do deviatich 
mesiacov od poskytnutia úveru, krytého zárukou podľa Schémy štátnej 

bo) je registrovaný v Registri partnerov verejného 
sektora12  ako partner verejného sektora, pred 
podpísaním úverovej zmluvy, ak sa ho táto povinnosť 
týka z dôvodu výšky štátnej pomoci, (vo výške záruky 
EIF vyššej ako 100 000 Eur), 

bp) spĺňa finančné kritériá alebo podmienky bonity na 
základe úverovej analýzy a ďalšie podmienky. 
 

Úver nie je možné poskytnúť pre MSP podnikajúcim vo 
vylúčených odvetviach EIB13. 

 
Účel úveru 
Oprávnené výdavky (bez DPH): 

• investície do hmotného a/alebo nehmotného majetku 
a/alebo 

•  potreby prevádzkového kapitálu/likvidity a/alebo 

•  refinancovanie existujúcich záväzkov klienta voči iným 
bankám v SR.  

Povolené sú aj prevody podnikov. 
 
Výška úveru 

• minimálna výška úveru    5 000 Eur 

• maximálna výška úveru         2 571 428 Eur 
(poľnohospodárska prvovýroba max. výška      321 428 Eur, 
sektor rybolovu a akvakultúry max. výška         385 714 Eur) 

 
Forma úveru 

• SZRB poskytuje klientom peňažné prostriedky vo forme 
priameho úveru  
so zárukou EIF v eurách (Eur), ktorý môže klient čerpať 
jednorazovo alebo postupne.  

 
Doba splatnosti a splácanie úveru 

• minimálna splatnosť úveru je 12 mesiacov odo dňa prvého 
čerpania, 

• maximálna splatnosť úveru na prevádzkový účel je 5 rokov 
odo dňa prvého čerpania, 

• maximálna splatnosť úveru na investičný účel je 7 rokov odo 
dňa prvého čerpania (maximálne 15 rokov v 
opodstatnených prípadoch, podľa charakteru investície a 
posúdenia jej návratnosti), 

podľa splátkového plánu dohodnutého v úverovej zmluve 
 
Úrokové sadzby a poplatky 

• úroková sadzba úveru je stanovená v zmysle zásad 
úrokovej politiky banky 

• poplatky za úver sa stanovujú v zmysle platného 
Sadzobníka poplatkov SZRB, a. s. 

 
Zabezpečenie úveru  

• záruka za úver poskytnutá EIF v rámci záručného programu 
EGF vo výške 70 %,  

• v nadväznosti na bonitu klienta a mieru zistených rizík môže 
SZRB dohodnúť s klientom ďalšie zabezpečenie úveru 
a nástroje na vymožiteľnosť práva s dodržaním podmienok 
zníženej požadovanej úrovne zabezpečenia úveru v zmysle 
zásad záručného programu EGF. 

 

                                                                                                                 
pomoci (SA.57485),  presunúť svoju daňovú rezidenciu do Európskeho 
hospodárskeho priestoru 

12   zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Zákon o RPVS“), ak sa na klienta vzťahuje, najmä z dôvodu, že štátna 
pomoc presiahla čiastku 100 000 EUR v zmysle § 2 odsek 1 bod 1 zákona 
o RPVS 

13   Príloha č. 11 Dohody o záruke 
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Požadované podklady 
žiadateľ o poskytnutie úveru predkladá banke Žiadosť 
o poskytnutie obchodu – Priamy úver so zárukou EIF 
s určenými prílohami a dokumentmi. 
 
Na poskytnutie Úveru so zárukou EIF nie je právny nárok. 
 
Táto Informácia o podmienkach Úveru so zárukou EIF  
nadobúda účinnosť dňom 1.3..2022. 
 
V Bratislave, dňa 23.2.2022 
 
 


