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ÚVOD 
 
 
Financovanie podniku je proces získavania kapitálu, s ktorým podnik hospodári a s 
pomocou ktorého vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, pričom veľkosť a štruktúra 
tohto kapitálu je daná finančnými zdrojmi, z ktorých sa kapitál sústreďuje.1 
  
Rozvoj podniku môže byť uvedomelý alebo spontánny. Uvedomelé rozširovanie 
podniku môže mať niekoľko príčin. Dôvodom môže byť zvýšenie dopytu po 
produktoch podniku, čo umožňuje rozšíriť produkciu, alebo sa podnik rozširuje preto, 
aby sa využili úspory z rozsahu umožňujúce znížiť náklady na výrobok.2  
 
Spontánny rast nie je dôsledkom úmyselného podnikateľského rozhodnutia, ale je 
postupným procesom rastu aktivít podniku. Podnikateľ si v každodennom zhone ani 
neuvedomuje, že jeho firma rastie a uvedomí si to, až keď nastanú problémy s 
platobnou schopnosťou. Tieto platobné problémy nastávajú, ak podnik rastie bez 
dodatočného vkladu kapitálu alebo ak rastie rýchlejšie, ako je schopný vytvárať 
interné finančné zdroje. 
 
Je žiadúce rozvoj podniku uvedomele riadiť a uvážlivo regulovať tempo rozvoja.  
A preto by mal podnikateľ dobre poznať prostredie, v ktorom sa pohybuje a možnosti, 
ktoré mu ponúka.  
 
Práve k tomu mu môže poslúžiť naša semestrálna práca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 DAŇKOVÁ, A.: prednášky z predmetu Podnikanie v malých a stredných podnikochí. Košice, 2000 
2 AGENTÚRA NARMSP: časopis Podnikanie, Bratislava, 2002 



ZDROJE FINANCOVANIA PODNIKOV 
 
 
V podmienkach trhového hospodárstva môžu podniky na financovanie svojich 
činností využívať širokú škálu zdrojov. Na financovanie podnikových aktivít sa často 
využívajú externé zdroje, hovoríme o externom financovaní. Za externé zdroje 
financovania sa považujú všetky zdroje, ktoré do podniku prichádzajú zvonka od 
iných subjektov, a to bez ohľadu na to, či ide o iné podniky, banky poisťovne, či štát. 
 
K externým zdrojom financovania patrí:3 
- vklad majiteľa a jeho ďalšie zvyšovanie 
- dlhodobé a strednodobé úvery 
- krátkodobé úvery 
- osobitné formy financovania ako sú leasing, faktoring, forfaiting 
- dotácie 
 
V našich podmienkach existuje niekoľko programov, inštitúcií a mechanizmov, ktoré 
podávajú takémuto podnikateľovi pomocnú ruku a ak nie, tak ho aspoň inšpirujú. 
Podporné programy a ich poskytovateľov alebo realizátorov môžme podľa formy 
pomoci rozdeliť nasledovne: 
 

• ZÁRUČNÉ PROGRAMY  
Slovenska záručná a rozvojová banka 

 
• ÚVEROVÉ PROGRAMY 
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania 
Slovenska záručná a rozvojová banka 
Spoločnosť zárodkového kapitálu 
EXIM Bank of Japan 
Slovensko - americký podnikateľský fond 
EXIMBanka SR 

 
• PRÍSPEVKOVÉ PROGRAMY 
Ministerstvo hospodárstva SR 
Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR 
Ministerstvo životného prostredia SR 
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania 
Slovenská záručná a rozvojová banka 
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 

 
• KAPITÁLOVÉ VSTUPY 
Spoločnosť zárodkového kapitálu 
Slovensko - americký podnikateľský fond 

                                                 
3 BAROW, C.: Základy drobného podnikání. Praha : Grada Publishing, 1996 



1. NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ MALÉHO A STREDNÉHO 
PODNIKANIA (NARMSP) 

 
 

NARMSP koordinuje aktivity zamerané na podporu rozvoja MSP a plní funkciu 
všestranného informačného centra pre podnikateľov na domácej i zahraničnej úrovni,  
organizátora vzdelávacích a poradenských programov a realizátora širokého spektra 
finančných podporných programov pre MSP. V tejto oblasti je veľmi dôležité 
monitorovať vývoj a stav podnikateľského prostredia, ako aj samotného sektora 
MSP, čo je aj trvalou úlohou Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného 
podnikania. Dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou činnosti NARMSP sú podporné 
programy realizované s finančnou účasťou štátneho rozpočtu ako aj fondov Komisie 
EÚ.4 
 
 Príspevkové programy, ako podpora zavádzania systémov riadenia kvality, či 
transferu inovatívnych technológií sa u podnikateľskej verejnosti stretli so  značným 
záujmom. Nosnými a veľmi opodstatnenými programami pre začínajúcich 
podnikateľov sú naďalej poradenské služby, ako aj vzdelávanie podnikateľov. Ich 
realizáciou sa odstraňujú bariéry nedostatočných manažérskych skúseností 
podnikateľov, ako aj nedostatočná znalosť zložitého právneho rámca podnikania.  

 
V tejto súvislosti možno podporné programy realizované NARMSP rozdeliť: 
  
- úverové  (Podporný úverový program, Mikropôžičkový program) 
- príspevkové  (Transfer technológií, Program zavádzania systémov riadenia 
kvality - Kvalita, Schéma podpory medzinárodnej kooperácie - 
Subkontraktácia) 
- kapitálové vstupy  (Seed Capital Company) 

  
  

1.1 Úverové programy  
  
1.1.1  Podporný úverový program (PÚP)  
  

Hlavným cieľom Podporného úverového programu je umožniť malým a 
stredným podnikateľom prístup k investičnému a prevádzkovému kapitálu formou 
strednodobého a dlhodobého úveru za výhodnejších podmienok ako sú bežne 
poskytované komerčnou sférou. Podporný úverový program je určený malým a 
stredným podnikateľom, zamestnávajúcim menej ako 250 zamestnancov, ktorí 
podnikajú v oblasti výroby, remesiel, služieb a aktívneho cestovného ruchu. 
Podnikatelia, ktorí spĺňajú kritériá programu, môžu požiadať o poskytnutie úveru 
v maximálnej výške 5 mil. Sk s dobou splatnosti do 5 rokov pri maximálnej úrokovej 
sadzbe 10,8% ročne. 

 
Na realizácii programu sa podieľa šesť komerčných bánk: Istrobanka, a.s., 

Ľudová banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatra banka, a.s., UniBanka, a.s. a  
Všeobecná úverová banka, a.s. 

                                                 
4 www.narmsp.sk 



 
V novembri 2002 došlo k úprave podmienok a kritérií programu. Zmluvy boli 

doposiaľ podpísané so štyrmi spolupracujúcimi bankami (Istrobanka, a.s., Tatra 
banka, a.s., UniBanka, a.s. a  Všeobecná úverová banka, a.s.) Podľa nových 
podmienok výška úveru pre jeden podnikateľský zámer nesmie prekročiť 10 mil. Sk, 
pričom doba splatnosti úveru je 8 rokov. Minimálna úroková sadzba bola stanovená 
na 9,76% ročne a  maximálna úroková sadzba na úroveň 10,8% ročne.  
  
  
1.1.2  Mikropôži čkový program 
  

V roku 1997 začala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného 
podnikania prostredníctvom troch Regionálnych poradenských a informačných 
centier v Považskej Bystrici, Zvolene a Prešove s realizáciou pilotného projektu 
Mikropôžičkového programu. Jeho hlavným cieľom bolo riešiť problém prístupu 
malých podnikateľov v regiónoch k malým úverom. Program je určený malým 
podnikateľom zamestnávajúcim do 20 pracovníkov.  

 
Mikropôžičku možno použiť na obstaranie hnuteľného a nehnuteľného 

investičného majetku, rekonštrukciu prevádzkových priestorov alebo nákup 
potrebných zásob a surovín. Minimálna výška mikropôžičky je 50 tis. Sk a maximálna 
výška je 800 tis. Sk.  Lehota splatnosti  je stanovená od 6 mesiacov do 3 rokov. 
V rámci programu je možné poskytnúť odklad splátok istiny maximálne na 6 
mesiacov.   
  
  
1.2 Rizikový kapitál  
  
1.2.1 Spolo čnos ť zárodkového kapitálu (Seed Capital Company) 
  

Hlavnou charakteristikou spoločnosti zárodkového kapitálu (ďalej len SCC), 
ktorá bola založená v roku 1994 Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného 
podnikania,  je investovanie do základného imania firmy. Spoločnosť riadi fond 
štartovacieho kapitálu, z ktorého sa vykonávajú investície do výšky 5 mil. Sk pre 
malých a stredných podnikateľov na Slovensku. Program je financovaný 
z prostriedkov programu PHARE. Cieľom spoločnosti je finančnými investíciami 
umožniť vznik a rozvoj nových podnikov a rozvinúť činnosť existujúcich podnikov. Pri 
investovaní sú preferované najmä projekty z oblasti priemyselnej výroby, výrobných 
služieb a aktívneho cestovného ruchu. 
  
  
1.3 Príspevkové programy  
  

1.3.1 Program Transferu technológií   
  

Štátny program Transfer technológií navrhla a od roku 2000 realizuje 
NARMSP s cieľom podpory orientácie malých a stredných podnikov na zavádzanie 
a využitie progresívnych technológií. Filozofia tohto grantového programu vychádza 
z faktu, že flexibilnosť malých a stredných podnikov umožňuje pomerne rýchle 
inovácie, čo je podmienkou konkurencieschopnosti celého slovenského 



hospodárstva. V rámci programu je v súčasnosti možné poskytnúť príspevok až do 
výšky 50% oprávnených nákladov, max. však do výšky 1 mil. Sk. 

  
  
1.3.2 Program implementácie systémov riadenia kvali ty – KVALITA  
  

V snahe posilniť konkurencieschopnosť slovenských malých a stredných 
podnikateľov (ďalej len MSP) schválila vláda SR financovanie podporného programu 
implementácie systémov riadenia kvality - KVALITA. Predmetom programu  je:  
 
a) podpora vzdelávania a poradenstva pre malých a stredných podnikateľov  
    v etape prípravy a budovania systému kvality,  
b) zníženie nákladov podnikov na certifikačný proces. 

 
Cieľom  programu Kvalita je podporiť zavádzanie systémov riadenia kvality 

(v súlade s medzinárodnými normami ISO 9000, VDA, BS, QS a ISO 14000) 
v  sektore MSP, zvýšenie kvality výrobkov a služieb, ako aj počet MSP 
certifikovaných podľa uvedených noriem. 

  

1.3.3  Schéma podpory medzinárodnej kooperácie - Su bkontraktácia 
  

Predmetom schémy je podpora pri vytváraní prijateľných podmienok pre 
nadviazanie výrobnej kooperácie so zahraničnými odberateľmi, a to formou 
finančného príspevku na účasť slovenských malých a stredných podnikov na 
zahraničných subkontraktačných veľtrhoch. Podpora spočíva v poskytnutí dotácie vo 
výške 75 % oprávnených nákladov (cestovné náklady a ubytovacie náklady) a úľavy 
vo výške 75 % oprávnených nákladov (prenájom výstavných priestorov, účastníckych 
poplatkov na medzinárodných subkontraktačných veľtrhoch). Cieľom pomoci je 
sprístupnenie výrobných schopností slovenských podnikov zahraničným 
odberateľom a nadviazanie výrobnej kooperácie. 
 

Od roku 2000 je program financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ A ROZVOJOVÁ BANKA, A.S. 
 
  

Slovenská záručná a rozvojová banka, je akciovou spoločnosťou so 100% 
účasťou štátu, so špecifickou činnosťou zameranou na podporu financovania malých 
a stredných podnikateľov, ktorých definícia je legislatívne kompatibilná s Európskou 
úniou. Banka zabezpečuje financovanie malého a stredného podnikania 
prostredníctvom a.) záručných, b.) úverových a c.) príspevkových programov na 
princípoch plne porovnateľných a kompatibilných s obdobnou legislatívou Európskej 
únie.    

Osobitnosť a jedinečnosť postavenia SZRB, v systéme podpory malého 
a stredného podnikania, spočíva v poskytovaní bankových podpôr kombinovaným 
spôsobom. Svoje podporné programy malému a strednému podnikateľskému stavu 
realizuje SZRB vo forme poskytovania záruk, úverov a nenávratných finančných 
príspevkov,  na podnikateľskú činnosť aj s uplatňovaním mnohosektorovej podpory, 
napr. rozvoj miest, obcí a regiónov, poľnohospodárskej výroby, bytovej výstavby, 
cestovného ruchu, úspor palív a energie a pod. Svoje nezastupiteľné miesto 
v činnosti banky má aj podpora začínajúcich malých a stredných podnikateľov, ako aj 
živnostníkov, ktorí nie sú cieľovou skupinou všetkých komerčných bánk.5 

 
Banka na základe analýzy úverovania malých podnikateľov dospela k záveru, 

že tento segment má sťažený prístup k úverovým zdrojom. Preto SZRB pripravila 
projekt „Program priameho úverovania malých podnikateľov“. V rámci tohto 
programu, sú poskytované úvery do 3 mil. Sk priamo, malému podnikateľovi, 
prostredníctvom SZRB. 

 
Zdrojové krytie na vládou schválené programy SZRB zabezpečuje transfermi 

zo štátneho rozpočtu a z vlastných výnosov. Významné miesto v zabezpečení banky 
finančnými zdrojmi zaujímajú vzájomne uzatvárané úverové zmluvy so 
spolupracujúcimi zahraničnými bankami, ako sú úverové linky z Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) a z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB). 

 
Slovenská záručná a rozvojová banka, ako prvá banka záručného a 

rozvojového typu v krajinách strednej a východnej Európy uzatvorila  kontrakt na 
podporu projektu financovania infraštruktúr obcí a výstavby bytov pre ľudí s nízkymi 
príjmami s Rozvojovou bankou Rady Európy (CEB), bez vystavenia explicitnej štátnej 
záruky.  

 
Ku koncu roka 2002 SZRB spolupracovala so 14 komerčnými bankami a 2 

stavebnými sporiteľňami na základe zmlúv o spolupráci. Slovenská záručná 
a rozvojová banka má vo svojom portfóliu 11 záručných, 8 príspevkových, 4 
nepriame úverové programy a 7 priamych úverových programov. 

  
 
2.1 Záručné programy  

 
Bankovú záruku, v zmysle nového záručného mechanizmu SZRB, platného od 

roku 2000, je možné poskytnúť max. do 65%  oprávnených nákladov, pokiaľ sa 

                                                 
5 www.szrb.sk 



štátna pomoc poskytuje  malým a stredným podnikateľom  podnikajúcim v okrese 
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 231/1999  Z. z. o štátnej pomoci. Od 1. novembra 2001 
vstúpil do platnosti zákon č. 434/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
231/1999 Z. z.. Táto novela zákona vylúčila z oprávnených nákladov náklady na 
obstaranie dopravných zariadení a  dopravných prostriedkov s výnimkou 
železničných. Poskytovateľ štátnej pomoci musí dohliadať na neprekročenie 
maximálnej výšky štátnej pomoci pre MSP v závislosti na tvorbe HDP na obyvateľa 
regiónu.   Maximálna výška úveru poskytovaného úverujúcim peňažným  ústavom je 
100 mil. Sk. Maximálna výška záruky  je 65 mil. Sk a doba splatnosti záruky je 10 
rokov.  

  
Záruku je možné poskytnúť prostredníctvom jedného z nasledovných 

záručných programov: 
1.      Program na podporu malého a stredného podnikania formou  poskytovania 
bankových záruk na finančné úvery 
2.      Program na podporu malého a stredného podnikania  formou poskytovania 

protizáruk na zahraničné úvery 
3.      Program na podporu malého a stredného podnikania  formou poskytovania 

bankových záruk na „predhypotekárne úvery“ 
4.      Program podpory rozvoja bytovej výstavby realizovanej formou bankových 

záruk za  úvery  
5.      Program na podporu zabezpečenia sezónnych poľnohospodárskych prác 

formou poskytovania záruk 
6.      Program na podporu malých a stredných poľnohospodárskych subjektov 

formou poskytovania bankových záruk na finančné úvery a jednorazových 
nenávratných finančných  príspevkov 

7.      Program podpory rozvoja kombinovanej dopravy v SR 
8.      Program na podporu malých a stredných poľnohospodárskych subjektov 

formou vystavenia bankových  záruk na úvery účelovo určené na nákup 
agrochemikálií a  hnojív  

6.      Program na podporu poľnohospodárskych subjektov formou poskytovania 
bankových záruk na zmenkové obchody 

7.      Program podpory nákupu novej poľnohospodárskej a potravinárskej techniky 
a technológie formou poskytovania bankových záruk na úvery 

8.      Program podpory nákupu nehnuteľného majetku vrátane súvisiaceho 
hnuteľného   majetku od úpadcu  prostredníctvom správcu konkurznej podstaty, 
exekútora, resp.   likvidátora formou poskytovania bankových záruk na úvery. 

  
 
STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁRUČNÝCH PROGRAMOV  
 
Záručné programy vyhlasované Slovenskou záru čnou a rozvojovou bankou  
 
 
2.1.1 Program na podporu malého a stredného podnika nia formou 
poskytovania bankových záruk na finan čné úvery  
  

Príjemca podpory – záruky je  MSP. Záruku ako formu štátnej pomoci je  
možné poskytnúť  max. do výšky 65 % oprávnených nákladov na obstaranie HIM 
a do výšky 40 % nákladov na obstaranie NIM. Maximálna výška zaručeného úveru je 



do 100 mil. Sk. Maximálna doba záruky je 10 rokov. Záruku je možné kombinovať, vo 
vybraných činnostiach, s poskytnutím nenávratného finančného príspevku  
prostredníctvom programu Cestovný ruch, OZÓN,  ŠTART 2000. 
Vyhlasovateľ programu: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 
Poskytovateľ podpory: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 
  
 
2.1.2 Program na podporu malého a stredného podnika nia formou poskytovania  
protizáruk na zahrani čné úvery 
  

Príjemca podpory – záruky je  MSP. Záruku ako formu štátnej pomoci je  
možné poskytnúť  max. do výšky 65 % oprávnených nákladov na obstaranie HIM 
a do výšky 40 % nákladov na obstaranie NIM Maximálna výška zaručeného úveru je 
do 100 mil. Sk. Maximálna doba záruky je 10 rokov. Maximálna výška protizáruky pre 
ručiteľa úveru je 40 mil. Sk. Záruku v tomto programe nie je možné kombinovať 
s poskytnutím nenávratného finančného príspevku.  
Vyhlasovateľ programu: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 
Poskytovateľ podpory: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 
  
 
2.1.3 Program na podporu malého a stredného podnika nia  formou 
poskytovania bankových záruk na „predhypotekárne úv ery“ 
  

Príjemca podpory – záruky je  MSP. Záruku ako formu štátnej pomoci je  
možné poskytnúť  max. do výšky 65 % oprávnených nákladov na obstaranie HIM 
a do výšky 40 % oprávnených nákladov na obstaranie  NIM.   Maximálna výška 
zaručeného úveru je do 100 mil. Sk. Maximálna doba záruky na „PHÚ“ je 4 roky odo 
dňa prvého čerpania úveru. SZRB poskytuje záruky na „PHÚ“ použité výlučne na 
účely bývania, tzn. Na bytové domy a rodinné domy. Záruku v tomto programe nie je 
možné kombinovať s poskytnutím nenávratného finančného príspevku. 
Vyhlasovateľ programu: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 
Poskytovateľ podpory: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 
  
 
Záručné programy vyhlasované Ministerstvom výstavby a re gionálneho rozvoja SR  
  
 
2.1.4 Program podpory rozvoja bytovej výstavby real izovanej formou 
poskytovania bankových záruk za  úvery  
  

Príjemca podpory – záruky je: 
  

1. MSP a obec. Záruku je možné poskytnúť len na investičný úver určený na 
výstavbu, dostavbu bytov, nájomných domov max. do výšky 65 % oprávnených 
nákladov na obstaranie HIM a do výšky 40 % nákladov na obstaranie NIM.   
Maximálna výška zaručeného úveru je do 100 mil. Sk. Maximálna doba záruky je 36 
mesiacov. Maximálna výška záruky je 60 mil. Sk. 
 
2. Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, alebo správcovia 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Záruku je možné poskytnúť do výšky 100% 



istiny úveru, ktorý nepresiahne výšku oprávnených nákladov. Maximálna výška úveru 
na jeden byt nesmie presiahnuť 200 000 Sk. Maximálna doba záruky je 10 rokov.  

 
Záruku v tomto programe nie je možné kombinovať s poskytnutím 

nenávratného finančného príspevku. 
Vyhlasovateľ programu: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Poskytovateľ podpory:    Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 
 
 
Záručné programy vyhlasované Ministerstvom pôdohospodárs tva SR  
  
 
2.1.5 Program na podporu zabezpe čenia sezónnych po ľnohospodárskych prác 
formou poskytovania záruk   
  

Príjemca podpory – záruky súe  MSP a samostatne hospodáriaci roľník. 
Záruka je na prevádzkový úver určený na obstaranie osív, sadív, hnojív, 
agrochemikálií a pohonných hmôt a na úhradu poistného. Výška zaručeného úveru 
je do 100 mil. Sk s maximálnou zárukou do 80 % a pri úvere nad 100 mil. Sk so 
zárukou do 60 %. Maximálna lehota splatnosti úveru je 18 mesiacov. Záruku v tomto 
programe nie je možné kombinovať s poskytnutím nenávratného finančného 
príspevku. 
Vyhlasovateľ programu: Ministerstvo pôdohospodárstva SR  
Poskytovateľ podpory: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 
 
 
2.1.6 Program na podporu malých a stredných po ľnohospodárskych subjektov 
formou poskytovania záruk na finan čné úvery a jednorazových nenávratných 
finan čných príspevkov 
  

Príjemca podpory – záruky je  MSP (samostatne hospodáriaci roľníci, 
prvovýrobcovia a spracovatelia poľnohospodárskej produkcie). SZRB poskytuje 
záruky na úvery určené na   obstaranie investícií, na obstaranie obežných 
prostriedkov a na úhradu poistného. Výška zaručeného úveru je max. 100 mil. Sk 
s maximálnou zárukou 20 mil. Sk z časti istiny úveru. Maximálna doba záruky je 10 
rokov. Záruku v tomto programe je možné kombinovať s poskytnutím nenávratného 
finančného príspevku a to maximálne 15% z výšky poskytnutého úveru avšak max. 3 
mil. Sk. 
Vyhlasovateľ programu: Ministerstvo pôdohospodárstva SR  
Poskytovateľ podpory: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 
 
  
2.1.7 Program na podporu malých a stredných po ľnohospodárskych subjektov 
formou vystavenia bankových záruk na úvery ú čelovo ur čené na nákup 
agrochemikálií a hnojív 
  
    Príjemcom podpory  - záruky sú malí a strední podnikatelia, fyzické, alebo 

právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva. SZRB poskytuje záruku 
na úvery na nákup agrochemikálií a hnojív. Výška zaručeného úveru je do 100 mil. 
Sk s maximálnou zárukou do 65 % z istiny úveru, takže záruka sa poskytuje max do 



výšky 65 mil. Sk. Záruka v rámci programu nadobúda platnosť dňom čerpania úveru 
a končí v prvý deň 26. kalendárného týždňa nasledujúceho po dni čerpania. Záruku 
je možné kombinovať s poskytnutím nenávratného finančného príspevku. 

Vyhlasovateľ programu: Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
Poskytovateľ podpory: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 
 
  
2.1.8 Program na podporu po ľnohospodárskych subjektov formou 
poskytovania bankových záruk na zmenkové obchody 
  

Príjemcom podpory - záruky sú fyzické a právnické osoby, zaoberajúce sa  
poľnohospodárskymi  prácami.  Formou  podpory  je poskytnutie bankovej záruky na 
zaplatenie cudzej zmenky na  vlastný  rad, poskytnutím eskontného úveru úverujúcim 
peňažným ústavom, prostredníctvom  ktorej  sa  má  platiť  za  dodávky vstupov  na 
vykonanie sezónnych  poľnohospodárskych  prác,  ktorými  sa  rozumejú osivá, 
sadivá, agrochemikálie, hnojivá a pohonné hmoty. Výška  poskytnutej  záruky môže 
byť  maximálne do 65 % z istiny úveru t.j. 65 mil. Sk. Výška eskontného  úveru  
poskytnutého  jednotlivým  príjemcom  eskontných  úverov nesmie prekročiť 30 % 
tržieb z rastlinnej výroby. 
Vyhlasovateľ programu: Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
Poskytovateľ podpory: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 

  
  
2.1.9 Program podpory nákupu novej po ľnohospodárskej a potravinárskej  
techniky a technológie formou poskytovania bankovýc h záruk na úvery 
  

Príjemcom podpory – záruky sú  fyzické alebo právnické osoby, vykonávajúce 
podnikateľskú činnosť v poľnohospodárstve a ktorých úhrn tržieb z rastlinnej 
a živočíšnej produkcie dosahuje minimálne 51% z tržieb za celkovú podnikateľskú 
činnosť. Banková záruka  sa poskytuje na časť istiny investičného úveru účelovo 
určeného na nákup novej poľnohospodárskej a potravinárskej techniky a technológie 
v maximálnej výške 40 mil. Sk Výška zaručeného úveru je max. 100 mil. Sk. 
Maximálna doba záruky je 7 rokov. 
Vyhlasovateľ programu: Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
Poskytovateľ podpory: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 

  
  
2.1.10 Program podpory nákupu nehnute ľného majetku vrátane súvisiaceho 
hnute ľného   majetku od úpadcu  prostredníctvom správcu k onkurznej 
podstaty, exekútora, resp.   likvidátora formou pos kytovania bankových záruk 
na úvery 

 
Príjemcom podpory – záruky sú  fyzické alebo právnické osoby, vykonávajúce 

podnikateľskú činnosť v poľnohospodárstve a ktorých úhrn tržieb z rastlinnej 
a živočíšnej produkcie dosahuje minimálne 51% z tržieb za celkovú podnikateľskú 
činnosť. Banková záruka  sa poskytuje na časť istiny úveru v maximálnej výške 30 
mil. Sk. Výška zaručeného úveru je max. 100 mil. Sk. Maximálna doba záruky na 
úvery je 10 rokov. 
Vyhlasovateľ programu: Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
Poskytovateľ podpory: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 



Záručné programy vyhlasované Ministerstvom dopravy, pôšt  a telekomunikácií SR  
  

2.1.11 Program podpory rozvoja kombinovanej dopravy  v SR 
  
Príjemca podpory – záruky je  MSP. Záruku je možné poskytnúť len na 

investičný úver. Výška zaručeného úveru je do 100 mil. Sk s maximálnou zárukou do 
65 %. Maximálna doba záruky je 7 rokov.  Záruku v tomto programe je možné 
kombinovať s poskytnutím nenávratného finančného príspevku. 
 Vyhlasovateľ programu: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
Poskytovateľ podpory: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 

  
  
  
2.2 Úverové programy SZRB  

 
Slovenská záručná a rozvojová banka realizuje úverové produkty pre MSP 

prostredníctvom štyroch nepriamych úverových programov a siedmich priamych 
úverových programov.  

  
 
Nepriame úvery 

  
1.  Úverový program PODPORA  na podporu rozvoja malého a stredného podnikania 
2.  Úverový program ROZVOJ II MSP, na podporu malých a  stredných podnikateľov   

financovaný z  úverovej linky Kreditanstalt für Wiederaufbau 
3. Úverový program ROZVOJ II  MSP-EÚ, na podporu malých  a stredných 

podnikateľov s podporou EÚ financovaný z úverovej linky Kreditanstalt für 
Wiederaufbau 

4. Úverový program ROZVOJ II-byty, na podporu rozvoja bytovej výstavby 
financovaný z úverovej linky Kreditanstalt für Wiederaufbau 
 
 
Priame úvery 
 
1.  Program priameho úverovania malých podnikateľov 
2. Program financovania infraštruktúry obcí a výstavby bytov pre ľudí s nízkymi 
príjmami prostredníctvom pôžičky z  Rozvojovej banky Rady Európy (Variant A) 
3. Program financovania infraštruktúry obcí a výstavby bytov pre ľudí s nízkymi 
príjmami s dotáciou Ministerstva výstavby a regionálného rozvoja Slovenskej 
republiky na úhradu časti úrokov prostredníctvom úverovej z  Rozvojovej banky Rady 
Európy (Variant B) 
4. Úverový program ROZVOJ II-byty, na podporu rozvoja bytovej výstavby 
financovaný z úverovej linky Kreditanstalt für Wiederaufbau 
5. Ochodné podmienky Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. (ďalej len 
„SZRB“)   pre poskytovanie priamych úverov za účelom financovania podpory 
investícií v poľnohospodárstve a potravinárstve zameraného na  nákup novej 
poľnohospodárskej a potravinárskej techniky a technológie (ďalej len „Obchodné 
podmienky“) 
6. Obchodné podmienky Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. (ďalej len 
„SZRB“)   pre poskytovanie priamych úverov za účelom financovania podpory 



investícií v poľnohospodárstve zameraného na nákup nehnuteľného majetku vrátane 
súvisiaceho hnuteľného majetku od úpadcu prostredníctvom správcu konkurznej 
podstaty, exekútora, resp. likvidátora (ďalej len „Obchodné podmienky SZRB“) 
7. Obchodné podmienky Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, akciova 
spoločnosť, pre úverový program „Financovanie environmentálnych projektov zo 
zdrojov EIB“ (priame úverovanie) 
  
 
Stručný popis jednotlivých úverových programov  
 
  
2.2.1 Úverový program PODPORA  na podporu rozvoja m alého a stredného 
podnikania  
  

Úverový program PODPORA je program, ktorý sa riadi zákonom č. 231/1999 
Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č.434/2001 a je realizovaný v spolupráci s MF 
SR. Umožňuje podnikateľovi získať úver až do výšky 7 mil. Sk s max. dobou 
splatnosti 7 rokov pri pevnej úrokovej sadzbe 10,5 %, ktorá sa nemení počas celej 
doby úverového vzťahu a s možnosťou odkladu splátok istiny úveru  do jedného roka 
od prvého čerpania úveru. 
 
  
2.2.2 Úverový program ROZVOJ II MSP, na podporu mal ých a  stredných 
podnikate ľov  financovaný z  úverovej linky Kreditanstalt für  Wiederaufbau  

 
Program je určený pre malých a stredných podnikateľov. Z úveru je možné 

financovať strednodobé a dlhodobé investície avšak max. 75% z oprávnených 
nákladov.  Prevádzkové náklady sa môžu financovať až do výšky 30% investičných 
nákladov. Maximálna výška úveru je 60 mil. Sk Splatnosť úveru je max. 10 rokov 
včítane 1 roka odkladu splátok istiny. 
  
 
2.2.3 Úverový program ROZVOJ II  MSP-EÚ, na podporu  malých  a stredných 
podnikate ľov s podporou EÚ financovaný z úverovej linky Kredi tanstalt für 
Wiederaufbau 

 
Program umožňuje malým a stredným podnikateľom prístup k dlhodobým 

zdrojom investično-prevádzkového charakteru. Z úveru je možné financovať max. 
75% nákladov oprávnených na financovanie. Prevádzkové náklady sa môžu 
financovať až do výšky 30% investičných nákladov. Maximálna  výška úveru je 10 
mil. Sk. Splatnosť úveru je min.5 rokov a max. 10 rokov včítane 1 roka odkladu 
splátok istiny. 
 
 
2.2.4 Úverový program ROZVOJ II-byty, na podporu ro zvoja bytovej výstavby 
financovaný z úverovej linky Kreditanstalt für Wied eraufbau  
  

Predmetom úveru je financovanie výstavby, rekonštrukcie, modernizácie 
a renovácie bytov a rodinných domov. Účelom je vytvoriť podmienky na rozvoj 
bytovej výstavby. Z úveru je možné financovať max. 80% z projektovaných nákladov. 



Maximálná výška úveru je 80 mil. Sk. Splatnosť úveru je 15 rokov, včítane 2 rokov 
odkladu splátok istiny. Úver do čiastky ekvivalentnej 100 000 eur sa čerpá 
jednorazovo a úver väčší ako čiastka ekvivaletná 100 000 eur sa čerpá v súlade 
s plánom čerpania.  
  
 
2.2.5 Program priameho úverovania malých podnikate ľov 

 
Program je určený na podporu a rozvoj malého podnikania. Príjemcom úveru 

sú fyzické a právnické osoby s počtom zamestnancov do 50. Úvery sa poskytujú na 
obstaranie, výstavbu, resp. rekonštrukciu investičného majetku do výšky  10 mil. Sk 
s dobou splatnosti do 5 rokov  s úrokovou sadzbou 10, 8% p. a. Maximálna výška 
prevádzkového úveru je 3 mil. Sk s dobou splatnosti do 2 rokov. Minimálna výška 
poskytovaného úveru je 100 tis. Sk 
  
 
2.2.6  Program financovania infraštruktúry obcí a v ýstavby bytov pre ľudí s 
nízkymi príjmami prostredníctvom pôži čky z  Rozvojovej banky Rady Európy 
(Variant A) 
  

Príjemcom úveru sú obce v zmysle zákona SNR č. 369/90Zb. o obecnom 
zriadení, v znení neskorších predpisov, bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov 
bytov a developeri v zmysle obchodného a občianskeho zákonníka. Úver je možné 
poskytnúť na výstavbu nájomných bytov, prestavbu nebytových priestorov na 
nájomné byty, výstavbu ubytovní a ubytovacích zariadení sociálnych služieb, ktoré 
majú charakter nájomného bývania, budovanie technickej infraštruktúry (nemusí 
podmieňovať výstavbu nových bytov). Úver je úročený fixne  9,5 % p. a., počas  celej 
doby splatnosti 10 rokov. Možný je trojročný odklad splátok istiny  od prvého čerpania 
úveru. 

  
 
2.2.7 Program financovania infraštruktúry obcí a vý stavby bytov pre ľudí s 
nízkymi príjmami s dotáciou Ministerstva výstavby a  regionálného rozvoja 
Slovenskej republiky na úhradu časti úrokov prostredníctvom úverovej z 
Rozvojovej banky Rady Európy (Variant B) 
  

Príjemcom úveru sú obce v zmysle zákona SNR č. 369/90Zb. o obecnom 
zriadení, v znení neskorších predpisov. Predmetom úveru je umožniť obciam prístup 
k dlhodobým zdrojom investičného charakteru, za výhodnejších úverových 
podmienok z prostriedkov úverovej linky z Rozvojovej banky Rady Európy (CEB). 
SZRB poskytuje klientom dlhodobý úver maximálne do výšky 50% oprávnených 
investičných nákladov.   

  
  
2.2.8 Úverový program ROZVOJ II-byty, na podporu ro zvoja bytovej výstavby 
financovaný z úverovej linky Kreditanstalt für Wied eraufbau 
  

Predmetom úveru je financovanie výstavby, rekonštrukcie, modernizácie 
a renovácie bytov a rodinných domov. Účelom je vytvoriť podmienky na rozvoj 
bytovej výstavby. Z úveru je možné financovať max. 80% z projektovaných nákladov. 



Maximálná výška úveru je 80 mil. Sk. Splatnosť úveru je 15 rokov, včítane 2 rokov 
odkladu splátok istiny. Úver do čiastky ekvivalentnej 100 000 eur sa čerpá 
jednorazovo a úver väčší ako čiastka ekvivaletná 100 000 eur sa čerpá v súlade 
s plánom čerpania.  

 
  

2.2.9 Ochodné podmienky Slovenskej záru čnej a rozvojovej banky, a. s. ( ďalej  
len „SZRB“) pre poskytovanie priamych úverov za ú čelom financovania   
podpory investícií v po ľnohospodárstve a potravinárstve zameraného na  
nákup novej po ľnohospodárskej a potravinárskej techniky a technoló gie (ďalej 
len „Obchodné podmienky“) 
  

Predmetom priameho úverovania je poskytovanie investičných úverových 
prostriedkov v zmysle Smernice Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 1699/2002-
100 o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Úver môže 
byť poskytnutý do výšky 80% investičného projektu poľnohospodárskym subjektom 
na nákup novej  techniky a technológie. 

  
 
2.2.10 Obchodné podmienky Slovenskej záru čnej a rozvojovej banky, a. s. 
(ďalej len „SZRB“)   pre poskytovanie priamych úverov  za účelom financovania 
podpory investícií v po ľnohospodárstve zameraného na nákup nehnute ľného 
majetku vrátane súvisiaceho hnute ľného majetku od úpadcu prostredníctvom 
správcu konkurznej podstaty, exekútora, resp. likvi dátora ( ďalej len „Obchodné 
podmienky SZRB“) 

    
Predmetom priameho úverovania je poskytovanie investičných úverových 

prostriedkov v zmysle Smernice Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 1699/2002-
100 o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. 
potravinárstva. Úver môže byť poskytnutý do výšky 80% podnikateľského projektu na 
obstaranie nehnuteľného majetku vrátane súvisiaceho hnuteľného majetku od 
úpadcu. Doba splatnosti úveru je do 10 rokov s odkladom splátok maximálne do 6 
mesiacov od prvého dňa čerpania úveru. Úrokova sadzba dohodnutá v úverovej 
zmluve je platná počas celej doby trvania úverového vzťahu. 

  
  

2.2.11 Obchodné podmienky Slovenskej záru čnej a rozvojovej banky, akciova 
spolo čnos ť, pre úverový program „Financovanie environmentálny ch projektov 
zo zdrojov EIB“ (priame úverovanie) 
  

Predmetom úveru je využitie zdrojov z prostriedkov úverovej linky z Európskej 
investičnej banky na spolufinancovanie environmentálnych projektov za účelom 
zlepšenia kvality životného prostredia s využitím predvstupového nástroja ISPA 
v súlade s nariadením Rady (EC) č. 1267/1999. Príjemcom úveru sú obce v zmysle 
zákona SNR č. 369/90Zb. o obecnom zriadení, právnické osoby podnikajúce podľa § 
2 ods. 2 Obchodného zákonníka, s majetkovou účasťou obce a právnické osoby 
(vodárenské podniky) registrované na území SR. 
  

  
  



2.3 Príspevkové programy  
  
 Poskytovanie nenávratných finančných príspevkov SZRB realizuje v rámci 
vládou vyhlasovaných rozvojových programov, ktoré sú riešené v kooperácii 
s Ministerstvom hospodárstva SR,  Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií SR 
a Ministerstvom životného prostredia SR. Programy napomáhajú k znižovaniu 
úrokového zaťaženie podnikateľov, alebo zníženiu časti oprávnených nákladov, t.j. 
nákladov vynaložených na investičnú časť projektu.  
  
Príspevkové programy SZRB:  
1.  Program podpory rozvoja cestovného ruchu SR č. 5 
2.  Program na podporu úspor energie a využitia alternatívnych zdrojov energie 
3.  Príspevkový program ŠTART 2000 
4.  Program podpory exportu výrobkov /platný do 3. 10. 2002/ 

 Štátna grantová schéma podpory konkurencieschopnosti – schéma A 
(schéma pomoci de minimis) /platná od 3. 10. 2002/ 

5.  Program na podporu  rozvoja spracovania a využívania drevnej suroviny 
/platný do 16. 12. 2002/  
 Schéma na podporu rozvoja spracovania a využívania drevnej suroviny 
(schéma pomoci de minimis) /platná od 16. 12. 2002/ 

6.   Program podpory rozvoja kombinovanej dopravy v SR  
7.    Program obnovy vozového parku slovenskej autobusovej dopravy 
8.    Program podpory postupného vylúčenia látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu  
  
  
Príspevkové programy v gescii  ústredných orgánov š tátnej správy  
 
Príspevkové programy pre malých a stredných podnikateľov sa realizujú v gescii: 
-       Ministerstva hospodárstva SR,  
-       Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR  
-       Ministerstva životného prostredia SR 

  
 
Stručný popis jednotlivých príspevkových programov 
 
 
Príspevkové programy v gescii Ministerstva hospodár stva SR  
 
2.3.1 Program podpory rozvoja cestovného ruchu v SR  č. 5  
  

Príjemca podpory – nenávratného finančného príspevku je  MSP. Príspevok je 
možné použiť len na investície do zariadenia CR alebo na splátky istiny investičného 
úveru. Výška finančného príspevku môže byť najviac  25 % oprávnených nákladov. 
Nesmie presiahnuť súhrne 4 mil. Sk v priebehu troch po sebe nasledujúcich 
kalendárnych rokov Po vyplatení príspevku   je povinnosť prevádzkovať podporené 
zariadenie min. 2 roky. Program je v súčasnosti v procese nového odsúhlasenia. 
Poskytovateľ pomoci : Ministerstvo hospodárstva SR 
Realizátor:     Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 
  



2.3.2  Program na podporu úspor energie a využitia alternatívnych zdrojov 
energie 
  

Príjemcami  podpory sú bytové družstvá, bytové podniky, spoločenstvá 
vlastníkov bytov, obce, vlastníci alebo správcovia bytových domov a tepelných 
zdrojov, z ktorých sa zásobuje obyvateľstvo teplom. Max. výška príspevku je do 
výšky 70 % úrokových nákladov, avšak maximálne 4 mil. Sk na jeden projekt. 
Program je v súčasnosti v procese nového odsúhlasenia. 
Poskytovateľ pomoci : Ministerstvo hospodárstva SR 
Realizátor:     Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 
 
 
2.3.3  Príspevkový program ŠTART 2000  
  

Príjemca podpory – nenávratného finančného príspevku  sú malí podnikatelia, 
s počtom zamestnancov do 50, ktorí v čase podania žiadosti podnikajú menej ako 2 
roky v priemyselnej, remeselnej, alebo stavebnej činnosti. Výška príspevku je do 30 
% oprávnených nákladov obstaraného investičného majetku. Pri stanovení výšky 
príspevku sa vychádza z úveru do 10 mil. Sk. Pri úvere nad 5 mil. Sk je nutné vytvoriť 
aspoň 3 nové pracovné miesta. Max. výška príspevku je 2,5 mil. Sk. Program je 
v súčasnosti v procese nového odsúhlasenia. 
Poskytovateľ pomoci : Ministerstvo hospodárstva SR 
Realizátor:     Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 

  
 
2.3.4.   Program podpory exportu výrobkov (platný d o 3. 10. 2002) 
  

Príjemca podpory – nenávratného finančného príspevku je  MSP, ktorí 
podnikajú v priemyselnej, remeselnej a stavebnej činnosti a exportujú min. 30 % 
produkcie. Výška príspevku je do 70 % základných úrokov, max. 1 mil. Sk. Realizácia 
projektov investičného charakteru nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov. 
Poskytovateľ pomoci : Ministerstvo hospodárstva SR 
Realizátor:     Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 
  

V súvislosti s prijatím Implementačných pravidiel na uplatňovanie ustanovení 
Rozhodnutia Asociačnej rady č. 6/2002 medzi Európskou úniou a Slovenskou 
republikou, MH SR vykonalo transformáciu štátneho príspevkového programu 
Program podpory exportu výrobkov na Štátnu grantovú schému podpory 
konkurencieschopnosti. MH SR je vyhlasovateľom schémy a zároveň 
poskytovateľom pomoci v zmysle zákona č. 231/1999 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. SZRB figuruje v tejto schéme len ako vykonávateľ schémy. 
  
 
Štátná grantová schéma podpory konkurencieschopnost i (platná od 3.10.2002) 
  

Príjemcami podpory sú malí a strední podnikatelia (MSP) – fyzické 
a právnické osoby v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorí sú registrovaní 
na území SR a spĺňajú kritéria podľa § 10 ods. (1) písm. a) alebo b) zákona o štátnej 
pomoci. Príjemcami pomoci sú aj v zmysle § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka veľkí 
podnikatelia spĺňajúci podmienky schémy. Za oprávnené projekty sú považované 



individuálne projekty, v rámci ktorých sa poskytnutý úver musí použiť na nákup 
nových, progresívnych, špičkových technológií, strojov, prístrojov a zariadení, za 
účelom výroby konkurencieschopnosti  výrobkov, pričom podiel hodnoty pridanej 
spracovaním u týchto výrobkov bude minimálne 25 %. Pomoc sa realizuje v zmysle § 
5 ods. (1) písm. c) zákona o štátnej pomoci formou úhrady časti úveru – 
jednorazovým nenávratným finančným príspevkom  na úhradu časti komerčného 
úveru poskytnutého bankovým subjektom na realizáciu predmetného projektu. Min. 
výška pomoci je stanovená sumou 500 000,- Sk, max. výška pomoci môže dosiahnuť 
sumu 1 500 000,- Sk. Intenzita pomoci sa vypočíta podľa vzorca: „(výška pomoci: 
oprávnené náklady) x 100“ a vyjadruje sa v %. Max. intenzita pomoci pre malého 
podnikateľa nesmie presiahnuť 75 %. Max. intenzita pre stredného podnikateľa 
nesmie presiahnuť 50 %. Max. intenzita pre veľkého podnikateľa nesmie presiahnuť 
30 %. Zostatok nákladov musí žiadateľ o poskytnutie pomoci kryť z vlastných zdrojov 
alebo zo zdrojov iných ako je štátny rozpočet. Podnikateľ musí podať žiadosť 
o poskytnutie pomoci pred začatím realizácie projektu.  
  
 
2.3.5  Program na podporu rozvoja spracovania a vyu žívania drevnej suroviny 
(platný do 16. 12.  2002) 
  

Príjemcom štátnej pomoci môžu byť malí a strední podnikatelia spĺňajúci 
podmienky § 10 ods. 1 zákona NR SR č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení 
neskorších predpisov. Výška štátnej pomoci na jeden projekt nesmie presiahnuť 
sumu 4 mil. Sk. Príspevok sa poskytuje na úhradu úrokov, alebo časti úrokov 
z komerčného úveru poskytnutého podnikateľovi na realizáciu projektu spĺňajúceho 
zameranie podporného programu. 
  

V súvislosti s prijatím Implementačných pravidiel na uplatňovanie ustanovení 
Rozhodnutia Asociačnej rady č. 6/2001 medzi Európskou úniou a  Slovenskou 
republikou bola MH SR, ako vyhlasovateľom programu a zároveň poskytovateľom 
pomoci vypracovaná Schéma na podporu rozvoja spracovania a využívania drevnej 
suroviny, ktorá bola zaregistrovaná Úradom pre štátnu pomoc dňa 16.12.2002. Od 
tohto dňa platí nová schéma pre poskytovanie pomoci.   
  
 
Schéma na podporu rozvoja spracovania a využívania drevnej suroviny (schéma 
pomoci de minimis platná od 16.12.2002) 
  

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci de minimis na rozvoj spracovania 
a využívania domácej obnoviteľnej suroviny – dreva. Príjemcom pomoci sú 
podnikatelia podnikajúci v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka . V prípade 
majetkovej účasti štátu v obchodnej spoločnosti nesmie podiel štátu (resp. štátnej 
organizácie) presahovať 25 %. Pomoc je určená pre projekty, ktoré sú zamerané na 
spracovanie dreva. Miera spracovania a využívania domácej disponibilnej drevnej 
suroviny sa zohľadní vo výške príspevku . Podmienkou je poskytnutie bankového 
úveru, ktorý musí podnikateľ použiť na nákup nových technológií, strojov, prístrojov 
a zariadení a výstavbu alebo rekonštrukciu prevádzkových priestorov za účelom 
spracovania a využívania drevnej suroviny. Poskytnutý bankový úver  nesmie byť 
čerpaný pred podaním žiadosti o príspevok.. Úver môže byť len od banky so sídlom 
na území SR. Medzi oprávnené náklady nepatria náklady na kúpu nehnuteľností. 



Pomoc sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku na úhradu časti 
poskytnutého úveru. Max. výška pomoci v Sk nesmie byť vyššia ako 4 mil. Sk na 
jeden projekt za predpokladu, že nepresiahne 100 000 EUR. Maximálna intenzita 
pomoci môže byť najviac 25 % oprávnených nákladov. 

 
Najzávažnejšou zmenou v tejto schéme je skutočnosť, že poskytovateľom 

pomoci v zmysle zákona č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov je 
Ministerstvo hospodárstva SR, na ktoré sa vzťahujú všetky ustanovenia tohto zákona,  
a nie SZRB, a. s.. SZRB, a.s., je len vykonávateľom tejto schémy. 
Poskytovateľ pomoci : Ministerstvo hospodárstva SR 
Realizátor:     Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 
 
 
Príspevkové programy v gescii Ministerstva dopravy,  pôšt a telekomunikácií  
SR 
 
 
2.3.6  Program podpory rozvoja kombinovanej dopravy  v SR 
  

Príjemca podpory – nenávratného finančného príspevku sú MSP, ktorí 
vykonávajú kombinovanú dopravu a ktorí chcú podnikať v kombinovanej doprave. 
Max. výška príspevku je 70 % z úrokových nákladov, ale maximálne  30 %  
celkových oprávnených nákladov obstaraného investičného majetku. 
Poskytovateľ pomoci : Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
Realizátor:     Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 
  
 
2.3.7  Program obnovy vozového parku slovenskej aut obusovej dopravy 
  

Príjemca podpory sú subjekty, ktorí vykonávajú pravidelnú prímestskú a  
mestskú dopravu. Max. výška podporeného úveru je 25 mil. Sk so splatnosťou do 3 
rokov. Max. výška príspevku je do 35% úrokových nákladov v absolútnej výške 
maximálne 5 mil. Sk. Príspevok je vyplatený po dodaní autobusov. 
Poskytovateľ pomoci : Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
Realizátor:     Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. a Poštová banka, a.s.   
 
 
Príspevkový program v gescii Ministerstva životného  prostredia SR  
 
2.3.8 Program podpory postupného vylú čenia spotreby látok poškodzujúcich 
ozónovú vrstvu  
  

Príjemca podpory – nenávratného finančného príspevku je  MSP. Podpora sa 
realizuje úhradou úrokov, alebo dotáciou na časť predloženého podnikateľského 
zámeru, ktorý súvisí s účelom štátnej pomoci, zákon  č.76/98 Z. z. o ochrane 
ozónovej vrstvy. Výška podpory nesmie presiahnuť 25 % oprávnených nákladov pri 
regulovaných látkach a 40 % oprávnených nákladov pri alternatívnych látkach. Po 
vyplatení podpory   je povinnosť prevádzkovať podporené zariadenie min. 3 roky. 
Poskytovateľ pomoci : Ministerstvo životného prostredia SR 
Realizátor:     Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 



3.  SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE ROZVOJ INVESTÍCIÍ A OBCH ODU 
 
  

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, š.p.o. (ďalej len SARIO) 
vznikla dňa 1.10.2001 na základe zriaďovacej listiny Ministerstva hospodárstva SR. 
Základným predmetom činnosti je zabezpečenie podpory vstupu priamych 
zahraničných investícií a realizácia podporných programov pre MSP.6 

 
SARIO administrovalo v dobe od 1.10.2001 do 2.10.2002 Štátne príspevkové 

programy podpory malého a stredného podnikania (ďalej len ŠPP) vyhlásené 
Ministerstvom hospodárstva SR: 
 
·       Program podpory exportu výrobkov  
·       Program podpory rozvoja elektronického obchodu 
·       Program podpory ú časti na medzinárodných výstavách 
·       Program podpory marketingových informácií 
 

V súlade s ambíciou SR stať sa členom EÚ bolo nevyhnutné spomenuté 
programy prepracovať v súlade s pravidlami EÚ a zákonom o štátnej pomoci, 
nakoľko takto schválená schéma štátnej pomoci bude platiť aj po našom vstupe do 
EÚ. V zmysle uvedeného SARIO v spolupráci s MH SR a Úradom pre štátnu pomoc 
transformovalo ŠPP do Štátnej grantovej schémy podpory 
konkurencieschopnosti “Schéma B – SARIO“, ktorá  je transformáciou programov 
podpory exportu a investícií a to: programu podpory rozvoja elektronického obchodu 
– program B, programu podpory účasti na medzinárodných výstavách – program C 
a programu podpory marketingových informácií – program D, ktoré boli schválené 
uznesením vlády SR č. 356. 
Štátna grantová schéma podpory konkurencieschopnost i -Schéma B-SARIO  
(ďalej len ŠGS-B) 

 
Cieľom ŠGS-B je zvýšiť efektívnosť obchodných činností a výroby, zlepšiť 

pozíciu a konkurenčnú silu podnikateľských subjektov v obchodnej konfrontácii ich 
produkcie na domácich a zahraničných trhoch, ako aj zvýšiť úroveň ich 
prezentačných aktivít pri dosahovaní strategických cieľov na daných trhoch na 
úroveň porovnateľnú s podnikateľskými subjektami v krajinách EÚ. Poskytovateľom 
pomoci je MH SR a realizátorom programu je SARIO. V rámci programu sa 
podporujú nasledovné aktivity: účasť podnikateľa na medzinárodných výstavách 
a veľtrhoch; účasť na medzinárodných obchodných misiách; účasť na všeobecne 
vzdelávacích programoch; poradenské a konzultačné služby v oblasti podpory 
investičných a marketingových informácií súvisiacich so spracovaním štúdií 
o investičnom a podnikateľskom prostredí v SR; poradenské a konzultačné služby 
v oblasti obchodnej a zahranično-obchodnej činnosti; prihlasovanie a registrácia 
vynálezu, obchodnej známky, priemyselného a lebo úžitkového vzoru v zahraničí, 
testovanie, skúšanie a certifikácia výrobkov. V rámci schémy môže byť žiadateľovi 
poskytnutý grant v minimálnej výške  120 tis. Sk a maximálnej výške 1,2 mil. Sk. 

                                                 
6 www.sario.sk 



  
4.   MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
  
 
Pilotná grantová schéma pre rozvoj cestovného ruch - priamo realizovaný 
Projekt  PHARE 

  
Podprogram je pokračovaním programu Pilotná grantová schéma pre rozvoj 

cestovného ruchu (PGS), ktorý Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo v rámci 
Špeciálneho prípravného programu pre štrukturálne fondy EÚ v SR, priorita B (SPP) 
programu Európskej únie Phare SR9808.04. PGS v rokoch 2001 fungovala na 
základe postupov a pravidiel programov EÚ patriacich pod Európsky fond 
regionálneho rozvoja. Jej hlavným cieľom bola príprava podmienok na využívanie 
finančných prostriedkov z verejných zdrojov v podobe predvstupových nástrojov EÚ 
a neskôr zo štrukturálnych fondov EÚ.  

 
Podprogram je  zameraný na podporu malých a stredných podnikateľov 

v cestovnom ruchu, miestne a regionálne združenia, mestá a obce a neziskové 
organizácie s aktivitami v cestovnom ruchu. PGS podporuje rozvojové aktivity 
cestovného ruchu investičného a neinvestičného charakteru v troch prioritných 
oblastiach: podpora podnikania,  rozvoj ľudských zdrojov a regionálna a miestna 
spolupráca (budovanie partnerstva).7  

 
Pri investičných projektoch bola stanovená minimálna výška grantu 250 000,- 

Sk, maximálna výška grantu bola 2 000 000,- Sk (max. 35 % z celkových 
oprávnených nákladov). Pri neinvestičných projektoch bola určená minimálna výška 
grantu 150 000,- Sk, maximálna výška grantu 2 000 000,- Sk (50 - 75%). 
  
 Grantová schéma pre rozvoj cestovného ruchu bude pokračovať aj 
v rokoch 2003 – 2005. Na pokračovanie získalo Ministerstvo hospodárstva SR 
finančné prostriedky v rámci projektu Phare 2002 vo výške 3,5 mil. EUR. 
V súčasnosti sa pripravuje projektový zámer na jej  pokračovanie v rámci projektu 
Phare 2003.   
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5.  ZAHRANIČNÉ ÚVEROVÉ LINKY EIB A EXIM BANK OF JAPAN      
 
  
 Financovanie malého a stredného podnikania na Slovensku podporuje od 
roku 1993, t.j. od svojho vzniku aj Národná banka Slovenska, prostredníctvom 
špeciálnych zahraničných úverových liniek. V období rokov od 1993 - 1997 podpísala 
NBS dve zmluvy s Európskou investičnou bankou (Pôžičky AGL a AGL II) a tri 
zmluvy s EXIM Bank of Japan, (TSL, TSL II a TSL III). Prostriedky z týchto pôžičiek 
boli určené na podporu súkromného podnikania na Slovensku. Konkrétne projekty 
boli financované vybranými komerčnými bankami na základe sprostredkovateľských 
zmlúv, ktoré majú uzatvorené s NBS.  

 
Financovanie v rámci úverovej linky AGL a AGL II od Európskej investičnej 

banky bolo ukončené.  Pôžička od Japan Bank for International Cooperation 
(pôvodne Export-Import Bank of Japan) bola poskytnutá prostredníctvom troch 
úverových liniek Two Step Loan (TSL I, TSL II, TSL III).  

 
Pretože uvedené programy sú v súčasnosti v útlme, a podľa informácií  NBS 

sa v r. 2003 nepredpokladá výrazné využitie týchto zdrojov na financovanie nových 
projektov, nebudú sa tieto programy v ďalších obdobiach sledovať v rámci „Správy o 
priebehu realizácie podporných finančných programov pre malé a stredné 
podnikanie.“ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6.  SLOVENSKO - AMERICKÝ PODNIKATE ĽSKÝ FOND (SAEF) 
 
  

Fond bol založený ako Česko-slovenský americký podnikateľský fond v roku 
1991 s cieľom podporiť v bývalom Československu prechod na trhovú ekonomiku. Po 
rozdelení ČSFR v roku 1993 pokračoval fond vo svojej činnosti ako Slovensko-
americký podnikateľský fond.8 

  
Cieľom fondu je pomáhať rozvoju malého a stredného podnikateľského stavu 

na Slovensku. Fond ponúka malým a stredným podnikateľom dva finančné 
programy: 

  
· priame investície  v rozsahu od 10 mil. Sk do 80 mil. Sk, ktoré sú určené pre 
existujúce malé a stredné podniky na Slovensku. Investície sú prednostne 
realizované formou úveru. Investície formou kapitálového vstupu sú realizované v 
menšej miere.  
 
· malý úverový program   
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7. EXIMBANKA SR 
 
  

EXIMBANKA SR bola zriadená zákonom NR SR č. 80/1997 Z.z. ako banka so 
špecifickými funkciami. Má formu štátneho peňažného ústavu a podporuje vývozné a 
dovozné aktivity vývozcov a dovozcov financovaním vývozných úverov, poisťovaním 
vývozných úverov a financovaním dovozných úverov so zámerom zvýšiť 
konkurencieschopnosť tuzemských výrobkov a podporiť vzájomnú hospodársku 
výmenu SR so zahraničím. 9 
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ZHRNUTIE 
 
  

Môžeme konštatovať, že popri Podpornom úverovom programe 
a Mikropôžičkovom programe realizovanom Národnou agentúrou pre rozvoj malého 
a stredného podnikania, patria k ďalším významným úverovým programom pre malé 
a stredné podnikanie aj programy Podpora, Rozvoj a program Priamych úverov, 
ktoré realizuje Slovenská záručná a rozvojová banka.  

 
Banky nie sú vo všeobecnosti ochotné poskytovať úvery malým a 

predovšetkým začínajúcim firmám. Podmienky získania úveru, ktorými sú najmä 
vysoké požiadavky na záruky, sú pre realizáciu podnikateľského zámeru naďalej 
neakceptovateľné. 

 
Systém prezentovaný uvedenými úverovými linkami spolu so záručnými a 

podpornými schémami a so zárodkovým a rizikovým kapitálom pomáha eliminovať 
nedostatky rozvíjajúceho sa ekonomického prostredia v otázke prístupu ku kapitálu.  

 
Ostáva teda už len na podnikateľovi, ktorá forma pomoci ho osloví alebo 

inšpiruje, jeho šikovnosti, snahe a aktivite. 
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