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RADA VLÁDY SR NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ 

 

 

Návrh 

ZÁVEROV RADY VLÁDY SR  

NA PODPORU EXPORTU A INVESTÍCIÍ 

 

č.   01/03/2020 
z 5. februára 2020  

  

k Zvýšenie zapojenia podnikateľských subjektov do rozvojovej   

spolupráce v kontexte Peer Review OECD a Strednodobej stratégie 

ODA SR na roky 2019-2023 a aktivity EXIMBANKY SR v oblasti 

oficiálnej rozvojovej spolupráce  
 
 

predkladateľ:  minister zahraničných vecí a európskych záležitostí a EXIMBANKA SR 
 

 

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií 
 

 

A.  berie na vedomie 
 

                     A.1. Zvýšenie zapojenia podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce v 

kontexte Peer Review OECD a Strednodobej stratégie ODA SR na roky 2019-

2023 a aktivity EXIMBANKY SR v oblasti oficiálnej rozvojovej spolupráce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Predkladacia správa

Zvýšenie zapojenia podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce v 

kontexte Peer Review OECD a Strednodobej stratégie ODA SR na roky 

2019-2023 a aktivity EXIMBANKY SR v oblasti oficiálnej rozvojovej 

spolupráce 
 

ÚVOD 

 

Cieľom tohto bodu je na úvod veľmi stručne informovať o pokroku v implementácii 

vybraných odporúčaní vyplývajúcich z partnerského hodnotenia systému rozvojovej 

spolupráce zo strany Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (tzv. Peer Review), ďalej 

poskytnúť informácie o skúsenostiach s realizáciou Programu podnikateľských partnerstiev 

ako nástroja MZVEZ SR/Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 

(SAMRS) na zapájanie podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce SR. Zámerom je 

taktiež poskytnúť informácie o zapájaní podnikateľov do rozvojovej spolupráce v rámci 

partnerstva MZVEZ SR a UNDP a spomenúť aj nový nástroj rozvojovej spolupráce, ktorým 

sú zvýhodnené exportné úvery poskytované EXIMBANKOU SR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapájanie podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce SR 



 
 

 

S cieľom zvýšiť efektivitu, ale aj dynamiku slovenskej rozvojovej spolupráce, SlovakAid 

dlhodobo podporuje rozširovanie rozvojovej spolupráce SR v rámci podnikateľského sektora. 

Mobilizácia súkromných zdrojov je dôležitou súčasťou rozvojových aktivít a prepojenie 

neziskovej a podnikateľskej sféry je kľúčom k zvýšeniu adresnosti projektov a budovaniu 

kapacít rôznych aktérov rozvojovej spolupráce. Hlavným cieľom je pritom posilňovanie 

socioekonomického rozvoja miestneho obyvateľstva - tvorba pracovných miest, podpora 

trhového prostredia, zvýšenie konkurencieschopnosti, zlepšenie dostupnosti základných 

tovarov a služieb a pod.  

 

Za účelom podpory zapojenia súkromného sektora do rozvojovej spolupráce SR  bol v roku 

2019 vytvorený osobitný Program podnikateľských partnerstiev. Program je realizovaný 

prostredníctvom výziev vyhlasovaných SAMRS pre všetky rozvojové krajiny podľa definície 

Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (OECD/DAC), pričom sektorové priority vychádzajú zo 

Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023: energetika, 

infraštruktúra, životné prostredie, hydrogeológia a zásobovanie pitnou vodou, 

pôdohospodárstvo, sociálna infraštruktúra, poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť. 

Poskytuje podporu v dvoch fázach - prípravnej (vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 

a podnikateľského plánu s dotáciou do výšky 10 000 eur) a realizačnej (projekty dotované do 

výšky 200 000 eur zahŕňajúce konkrétne činnosti smerujúce k praktickej realizácii 

inovatívnych podnikateľských nápadov, ktoré prispievajú k napĺňaniu rozvojových cieľov 

v partnerskej krajine). Výsledky projektov sa zameriavajú na transfer a využívanie nových 

technológií, ochranu životného prostredia, zníženie energetickej náročnosti, zvýšenie 

potravinovej bezpečnosti, ekologickejšiu prevádzku a podporu sociálne znevýhodnených 

skupín obyvateľstva a pod. Projekty zároveň reagujú na potreby cieľovej krajiny a sú v súlade 

s aktivitami ostatných donorov pôsobiacich v danej oblasti. Program podlieha pravidlám 

štátnej pomoci de minimis a nie sú ním podporované aktivity, ktoré sú zamerané výlučne na 

export tovarov.  

 

V roku 2019 boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí súkromného sektora o dotácie 

na projekty rozvojovej spolupráce SR. Podporených bolo celkovo jedenásť projektov, ktoré 

realizujú podnikateľské subjekty, v sume 494 652,78 eur. Dňa 27.01.2020 SAMRS vyhlásila 

výzvu na Program podnikateľských partnerstiev na rok 2020, s termínom uzávierky dňa 

9.03.2020. 

 

Program podnikateľských partnerstiev prepája SlovakAid s novou úverovou schémou s 

grantovým elementom realizovanou Eximbankou SR od 1.10.2019 (tzv. zvýhodnené vývozné 

úvery), programom Rozvojmajstri financovaným prostredníctvom partnerstiev MZVEZ SR 

a MF SR s Rozvojovým programom OSN (UNDP) a s rozvojovými aktivitami 

implementovanými MF SR. 

 

S cieľom uľahčiť prienik súkromného sektora na trhy v rozvojových, nízkopríjmových 

krajinách ponúka Eximbanka SR od 1.10.2019 pre slovenských exportérov zvýhodnené 

exportné úvery. Úlohou MZVEZ SR ako koordinátora rozvojovej spolupráce v SR je 

primárne zabezpečiť, aby boli podporené len také projekty, ktoré prispejú k udržateľnému 

rozvoju partnerských krajín.  

 

V rámci kontraktu MZVEZ SR s UNDP podpísalo UNDP v septembri 2019 zmluvu s 

konzorciom firiem Aspiro a Europlus za účelom posilňovania kapacít súkromného sektora v 

rámci rozvojovej spolupráce a národných aktérov ODA SR. Kľúčovým komponentom je 

vytvorenie podmienok pre zapojenie slovenského podnikateľského sektora do rozvojových 

aktivít SR v partnerských krajinách SlovakAid v sektoroch vodného a odpadového 



 
 

hospodárstva, energetickej efektívnosti, poľnohospodárstva a informačných technológií, 

osobitne v regióne západného Balkánu (a aj Východného partnerstva). Aktuálne je pripravené 

aj spustenie tzv. Challenge fund-u, ktorého cieľom bude generovať rozvojové podnikateľské 

projekty v Severnom Macedónsku a Moldavsku.  

 

Uplatnenie slovenských firiem v rozvojovej spolupráci dlhodobo podporuje aj program 

Rozvojmajstri, implementovaný od roku 2015 MF SR v spolupráci s UNDP, ktorý poskytuje 

cielené poradenstvo pre spoločnosti so záujmom zapojiť sa do tendrov medzinárodných 

finančných inštitúcií a medzinárodných organizácií. MZVEZ SR v roku 2019 nadviazalo na 

partnerstvo MF SR a rozšírilo záber uvedenej platformy na nástroje EÚ. 

 

V rámci aktivít rozvojovej spolupráce v roku 2019 MF SR finančne podporilo realizáciu 

programu Resource Mobilization Facility, implementovanom UNDP, ktorý sa zameriava na 

využívanie expertízy slovenského súkromného sektora v prospech municipalít na západnom 

Balkáne. Počas pilotnej fázy bolo zrealizovaných 10 štúdií uskutočniteľnosti (v Bosne a 

Hercegovine, Čiernej Hore a Srbsku), najmä v sektoroch verejného osvetlenia, obnoviteľných 

energetických zdrojov, vody a sanitácie a IT riešení, ktoré by mali v dohľadnom období viesť 

k väčším investičným projektom. Približne polovicu zo štúdií, obstarávaných UNDP formou 

medzinárodnej otvorenej súťaže, realizovali slovenské firmy a konzultanti. MF SR program 

RMF podporí aj v období rokov 2020 – 2023, pričom počíta s jeho rozšírením aj do ďalších 

krajín.  

 

 

 

Aktivity EXIMBANKY SR v oblasti oficiálnej rozvojovej spolupráce 

 

 

Konzervatívne analýzy Organizácie spojených národov (OSN)  z roku 2019 odhadujú, že pre 

plnohodnotné dosiahnutie ambicióznych cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) do roku 2030 je 

potrebná mobilizácia takmer 2,5 bilióna USD ročne. Globálne ciele vyžadujú v priebehu 

nadchádzajúcej dekády skutočne globálne riešenia, čo znamená nevyhnutnú potrebu 

intenzifikácie a zefektívnenia zapojenia všetkých aktérov svetovej ekonomiky, s dôrazom na 

mobilizáciu kapitálu súkromného sektora.  

EXIMBANKA SR, ako štátna exportno – úverová agentúra Slovenskej republiky (SR), 

konzistentne prijíma systematické kroky smerujúce k posilneniu jej strategického postavenia 

ako aktéra oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) SR, uvedomujúc si spoločenskú 

zodpovednosť a medzinárodné záväzky SR v otázkach udržateľného rozvoja. Snahy 

EXIMBANKY SR v tejto súvislosti sú ukážkou toho, ako mobilizácia súkromných zdrojov a 

posilnenie tohto aspektu rozvojovej spolupráce kráča ruka v ruke s podporou slovenských 

podnikateľov pri etablovaní sa na trhoch rozvojových krajín, čím je v podmienkach SR 

zabezpečená synergia medzi cieľmi udržateľného rozvoja, hospodárskymi cieľmi slovenských 

podnikateľov a štátnej proexportnej politiky.  

 

Zvýhodnené vývozné úvery 

Produkt zvýhodnené vývozné úvery (ZVÚ) bol v rámci portfólia EXIMBANKY SR po 

prvýkrát etablovaný už v roku 2016 v reakcii na intenzívny dopyt exportérov vstupovať s 

podporou štátu do obchodných vzťahov s odberateľmi z verejného sektora v rámci 

rozvojových krajín. Štátna podpora exportu do rozvojových krajín je z dôvodu snahy o 

zamedzenie neúmerného zvyšovania ich externého zadlženia regulovaná rámcom 

medzinárodných pravidiel, predovšetkým Odporúčaním Rady OECD pre trvalo udržateľné 

financovanie krajín s nízkymi príjmami a Dohovorom OECD o štátom podporovaných 

exportných úveroch. S cieľom ponúknuť exportérom možnosť prieniku na rozvojové teritóriá 



 
 

bolo preto potrebné vytvoriť špecializovaný nástroj v súlade s medzinárodnými pravidlami. 

Vďaka produktu poistenia resp. financovania ZVÚ môže slovenský exportér ponúknuť 

zahraničným partnerom nákup slovenskej produkcie za zvýhodnených podmienok, vo forme 

zvýhodnenej úrokovej sadzby, príspevku na splatenie časti úveru alebo predĺženia splatnosti 

úveru resp. odkladu prvej splátky istiny. Prostriedky na zvýhodnenie v podobe tzv. 

grantového elementu sú alokované zo štátneho rozpočtu a zároveň vykazované ako ODA. 

Transakcie sú predmetom komplexného schvaľovacieho procesu, v rámci ktorého participujú 

rezortní partneri (MF SR, MZVEZ  SR resp. vecne príslušné rezorty). Produkt zároveň v 

maximálnej možnej miere reflektuje ciele Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR z 

dielne MZVEZ SR a SAMRS, so špecifickým dôrazom na teritoriálne a sektorové priority. 

Ostatnou novelizáciou Zákona o EXIMBANKE SR a Zákona o rozvojovej spolupráci a v 

priebehu roka 2019 bolo zabezpečenie praktické sfunkčnenie schémy. EXIMBANKA SR 

môže vystupovať nie len v úlohe poisťovateľa, no tiež financujúcej banky, boli rozšírené 

definície dlžníka na subjekty so  štátnou zárukou a vývozcu aj na neziskové organizácie a 

združenia. Zároveň bola implementovaná úprava mechanizmu na dorovnávanie úrokových 

rozdielov, pre zabezpečenie čo najširších a najdostupnejších možností pre slovenského 

exportéra s kvalitným rozvojovým projektom v oprávnenej krajine. Predmetná novelizácia 

nadobudla účinnosť od 1. októbra 2019, pričom k záveru roka 2019 evidovala EXIMBANKA 

SR v rámci produktu ZVU už 5 rozvojových projektov vo fáze rozpracovania.  

Implementácia rozvojových prostriedkov EÚ 

Súčasťou snahy EXIMBANKY SR o čo najširšiu možnú diverzifikáciu možností podpory 

prieniku slovenských podnikateľov do rozvojových teritórií je aj ambícia stať sa inštitúciou 

oprávnenou na implementáciu a nepriame riadenie rozvojových prostriedkov EÚ. Tieto 

následne môžu byť alokované v podobe grantového elementu v kombinácii s návratnými 

zdrojmi EXIMBANKY SR prostredníctvom nástrojov kombinovaného financovania (blended 

finance) exportérom s projektami s rozvojovým aspektom v oprávnených krajinách. Cieľom 

je predovšetkým zvýšiť dostupnosť inovatívnych tovarov a služieb v rozvojových krajinách, 

maximalizácia rozvojového aspektu pri súčasnom vyplnení rezerv trhu a stimulácii zdravého 

investičného prostredia v rozvojových krajinách.  

 

Základným predpokladom pre zapojenie EXIMBANKY SR do mechanizmu spolupráce v 

rámci nástrojov EÚ, bola novelizácia zákona o EXIMBANKE SR, ktorým sa EXIMBANKA 

SR stala jedinou inštitúciou, ktorá je v podmienkach SR oprávnená realizovať cezhraničné 

rozvojové operácie (tzv. rozvojový mandát). Druhým predpokladom je úspešné absolvovanie 

procesu autorizácie a posúdenia pripravenosti žiadajúcej inštitúcie, tzv. Pillar Assessment, 

ktorého spustenie EXIMBANKA SR iniciovala ešte koncom roka 2018. V súčasnej fáze 

finišuje proces internej prípravy a proximácie vnútorných predpisov so štandardami EÚ a 

spustenie verejného obstarávania na externého audítora pre posúdenie pripravenosti. 

Primárnym cieľom EXIMBANKY SR v tejto súvislosti je zapojenie do tzv. Externého 

investičného plánu EÚ (EIP), v rámci ktorého Európska komisia prostredníctvom nástroja 

Európsky fond udržateľného rozvoja (EFSD) alokovala 4,1 mld. EUR za účelom mobilizácie 

40 mld. EUR zo súkromných zdrojov do roku 2020. Projekty môžu smerovať do oprávnených 

prioritných krajín, ktorými sú do roku 2020 teritória Subsaharskej Afriky a susedstva EÚ. V 

nadchádzajúcom rozpočtovom období po roku 2021 bude na tento účel vyčlenených viac ako 

60 mld. EUR s ambíciou do roku 2027 mobilizovať 500 mld. EUR, pričom sa tiež 

predpokladá rozšírenie teritoriálnej oprávnenosti na krajiny Latinskej Ameriky, Karibiku, 

Strednej a Juhovýchodnej Ázie. Úspešné absolvovanie hodnotenia Pillar Assessment však 

EXIMBANKE SR umožní zapojenie do všetkých existujúcich aj budúcich cezhraničných 

rozvojových programov, ako napríklad plánovaný nástroj InvestEU, ktorý má po roku 2020 

zjednotiť všetky programy EÚ pre internacionalizáciu malých a stredných podnikov v rámci 

jednotného trhu EÚ, s celkovou alokáciou disponibilných prostriedkov až 38 mld. EUR.   

Private Sector Liason Officer 



 
 

EXIMBANKA SR s cieľom zefektívniť zapojenie slovenských podnikateľov do projektov 

rozvojovej spolupráce financovaných medzinárodnými finančnými inštitúciami (Skupina 

Svetovej banky, EBRD, EIB, regionálne rozvojové banky a pod.) k 1. novembru 2019 

prevzala agendu Private Sector Liason Officer. EXIMBANKA SR sa tak zaradila do skupiny 

viac ako 160 inštitúcii tohto typu na svete. Úlohou EXIMBANKY SR je predovšetkým 

spájanie slovenských podnikateľov s medzinárodnými finančnými inštitúciami, zlepšenie 

angažovanosti konzultačných firiem ale aj dodávateľských a investičných spoločností do 

agendy rozvojovej spolupráce, zdieľanie know - how so súkromným sektorom a aktívne 

vyhľadávanie obchodných príležitostí v cieľových krajinách. Jedinečnou pridanou hodnotou 

EXIMBANKY SR je v tejto súvislosti predovšetkým viac ako 20 ročná expertíza v  oblasti 

podpory slovenského exportu v celkovej hodnote viac ako 43 mld. EUR do takmer stovky 

krajín sveta. Získané skúsenosti, dobrá znalosť lokálneho a rovnako aj zahraničného trhu, no 

v neposlednom rade aj viac ako 80 bilaterálnych dohôd o spolupráci podpísaných so 

zahraničnými inštitucionálnymi partnermi, EXIMBANKE SR umožňujú poskytnúť praktické 

poradenstvo a odbornú pomoc pri identifikácii lokálnych partnerov resp. projektov v 

rozvojových krajinách, zlepšiť informovanosť podnikateľov a uľahčiť im tak zapojenie do 

projektov medzinárodných finančných inštitúcii predovšetkým vo forme spolupráce v rámci 

širšieho konzorcia firiem. 

 


