
Zapájanie malých a stredných podnikov 

do nástrojov rozvojovej spolupráce 

Ing. Michal Kozáčik 

EXIMBANKA SR 

Zasadnutie Rady vlády SR pre podporu exportu a investícii 
Bratislava, 9. mája 2018 



Profil 

Exportno - úverová agentúra Slovenskej republiky založená v roku 1997 zákonom č. 

80/1997 Z.z. v platnom znení 

Jediný priamy nástroj štátu pre podporu slovenských exportérov a výrobcov 

prostredníctvom produktového portfólia pre: 

 

Vlastníctvo:        100% štátne vlastníctvo 
 
Dozorný orgán:  Ministerstvo financií SR 
 
Základné imanie:     100 mil. EUR 
 
Vlastné imanie:                    282,2 mil. EUR (k 31.3. 2018) 

               POISTENIE                 FINANCOVANIE             ZÁRUKY 



Schéma pre zvýhodnené úvery 

Všeobecná charakteristika: 

schéma pre zvýhodnené úvery je vstúpila do platnosti od 1. januára 2016, 

zostavená v zmysle medzinárodných pravidiel a podľa §12 zákona 352/2015 Z. z. 

určená pre slovenských exportérov, ktorí majú kontrakty v rozvojových 

krajinách oprávnených prijímať zvýhodnené úvery 

takáto forma štátnej podpory podlieha medzinárodnej regulácii: 

pravidlá Konsenzu OECD, Kapitola III  

princípy pre trvalo udržateľného financovania krajín s nízkym príjmom 



Schéma pre zvýhodnené úvery 

Všeobecná charakteristika: 

Princípom schémy je poistenie vývozného odberateľského úveru viazaného na 

exportný kontrakt s verejným dlžníkom, na ktorý je možné uplatniť grantový 

element, financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a môže mať formu: 

príspevku na vyrovnávanie úrokových rozdielov,  

príspevku na odpustenie časti istiny odberateľského úveru,  

predĺženia splatnosti úveru.  

Miera minimálneho zvýhodnenia v závislosti od krajiny na úrovni od 35 – 50 %.  

 

 



Schéma pre zvýhodnené úvery 

Dôvody vytvorenia schémy: 
 

Zlepšenie prístupu a etablovanie sa slovenských exportérov na trhoch 
rozvojových krajín 

Podpora exportu slovenských tovarov a služieb s vysokou pridanou 
hodnotou a rozvojovým aspektom 

Zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských exportérov a tovarov/služieb 
v rozvojových teritóriách 

Záväzok SR zvýšiť objem poskytovanej ODA a hlbšie prepojenie 
mechanizmu rozvojovej spolupráce a súkromného sektora 

Trvalo udržateľný rozvoj a zlepšenie kvality života v rozvojových krajinách – 
plnenie rozvojových cieľov SDGs a Programu 2020 



Schéma pre zvýhodnené úvery 

Základné podmienky poskytnutia zvýhodneného úveru: 

existencia vývozného kontraktu s verejným zahraničným odberateľom  

vývozný odberateľský úver so splatnosťou dlhšou ako 2 roky 

preukázateľný rozvojový aspekt projektu a oprávnenosť krajiny 

oprávnenosť transakcie posúdená v rámci interného schvaľovacieho procesu 

EXIMBANKY SR a medzirezortnej komisie (MF SR, MZVaEZ SR + príslušný rezort) 

 

Výhody zvýhodného úveru pre podnikateľov: 

Poistenie transakcie na rozvojovom teritóriu 

Zjednodušenie prieniku exportéra na rozvojové teritóriá, na ktoré by bez 

zvýhodnenia nemali prístup 

Nižšia cena slovenských tovarov a služieb pre verejného odberateľa 

  



Schéma 



Pilotný projekt 

v objeme 3 – 5 mil. EUR (za predpokladu splnenia kritérií pre prípustnosť 

transakcie) 

doposiaľ nerealizovaný, niekoľko projektov v štádiu prípravy 

Limitujúce faktory: 
Vychádzajú primárne z limitov aktuálneho znenia §12 zákona 352/2015 Z. z. 

Obmedzená definícia verejného dlžníka 

Nedostatočná flexibilita dostupnosti financovania pre exportérov –  Komerčné 

banky nemajú apetít a EXIMBANKA SR nemôže transakcie priamo financovať 

Odvolávka na kapitolu III Konsenzu OECD – zjednoduší podmienky poskytovania 

zvýhodnených úverov a súčasne upraví mechanizmus kalkulácie  grantového 

elementu 
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