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Dňa 04.04.2020 vyšiel v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych 

opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej aj len 

ako „Zákon“), ktorý nadobudol účinnosť v ten istý deň. Cieľom ustanovení Zákona je aj poskytnutie finančnej podpory 

na udržanie prevádzky v malých a stredných podnikoch (t.j. podnikov od 10 do 249 zamestnancov, s ročným obratom 

do 50.000.000 EUR) a zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 

spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 (ďalej aj len ako „Pandémia“), a to prostredníctvom opatrení uvedených 

v tomto newslettri. 

 

I. Poskytovanie záruk za úvery 

 

Za účelom zmiernenia následkov Pandémie a na podporu udržania prevádzky v malých podnikoch alebo 

stredných podnikoch podľa osobitného predpisu (ďalej aj len ako „MSP“), môže Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky poskytnúť finančnú pomoc, a to prostredníctvom nasledujúcich inštitúcií: 

 

a) Exportno-importná banka Slovenskej republiky a  

b) Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej aj spolu len ako „Banka“),  

 

a to zásadne vždy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, na základe a za podmienok 

stanovených Zákonom, zmluvou medzi ministerstvom financií a Bankou a súvisiacimi predpismi. 

 

Finančnú pomoc podľa Zákona je možné poskytnúť vo forme: 

 

a) záruky za úver poskytnutý Bankou a/alebo 

b) úhrady úroku z úveru poskytnutého Bankou (ďalej aj len ako „Bonifikácia úroku“). 

 

Záruka za úver 

 

Zárukou za úver poskytnutý Bankou sa rozumie záväzok ministerstva financií voči MSP, že uspokojí jeho záväzok 

zo zmluvy o úvere uzavretej medzi Bankou a MSP, ak MSP úver nesplatí. 

 

Túto záruku je možné poskytnúť, ak sú ku dňu podpisu zmluvy o úvere s Bankou splnené nasledovné podmienky: 

 

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

osobitného predpisu alebo agentúrou dočasného zamestnávania, 

b) voči MSP neeviduje 

• Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných 

príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní alebo 

• zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti 

viac ako 180 dní, 

c) voči MSP nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a 

d) MSP spĺňa ďalšie podmienky určené Bankou. 

 

Bonifikácia úroku 

 

Bonifikáciu úroku je možné poskytnúť MSP, ak MSP splní nasledovné podmienky: 

 

a) v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi Bankou a MSP udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve 

o úvere a 

b) na konci obdobia určeného podľa písmena a) nebude mať MSP záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na 

povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné 

poistenie po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni nad výšku určenú v zmluve o 

úvere. 
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Ak ministerstvo financií plní záväzok zo záruky za úver MSP voči Banke, vzniká mu v takom prípade pohľadávka 

voči MSP v rozsahu tohto plnenia. MSP je v takom prípade povinný splatiť ministerstvu financií pohľadávku z realizovanej 

záruky spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb. 

 

Dodržiavanie podmienok poskytovania finančnej pomoci MSP vyhodnocuje Banka v súlade so Zákonom, pričom 

za týmto účelom je MSP povinný poskytnúť Banke potrebnú súčinnosť. 

 

K dnešnému dňu, t.j. k 21.4.2020 došlo k ohláseniu konkrétnych podmienok poskytovania zaručených 

úverov Bankami, pričom pre tieto úvery budú platiť podmienky uvedené nižšie. 

  

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. bude poskytovať úvery od 10.000 EUR do 350.000 EUR a 

Exportno-importná banka Slovenskej republiky bude poskytovať zaručené úvery v výške od 100.000 EUR do 

500.000 EUR (do maximálneho celkového objemu poskytnutých úverov 50.000.000 EUR), pričom základné podmienky 

poskytnutia úveru sú: 

 

• výška poskytnutého úveru nesmie presiahnuť 50 percent obratu MSP za rok 2019, 

• MSP musia vykonávať činnosť aspoň jedno ukončené (ucelené) účtovné obdobie pred podaním žiadosti o úver, 

• MSP nemajú uvedené v predmete činnosti činnosť agentúry dočasného zamestnávania a/alebo 

sprostredkovanie zamestnania za úhradu, 

• neexistencia nedoplatkov na sociálnom a zdravotnom poistení starších ako 180 dní, 

• voči MSP nebolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia 

• doba splatnosti úveru je tri roky,  

• odklad splácania istiny a úrokov bude 1 rok, pričom úver sa bude splácať počas zostávajúcich 24 mesiacov, 

• výška individuálnej záruky je 80 percent zostatku istiny úveru, 

• úroková sadzba úveru bude 4,00 percenta p. a. ako pevne fixovaná sadzba na celé obdobie splatnosti úveru, 

• bonifikovať sa bude celá úroková sadzba, 

• bonifikácia úroku sa začne vyplácať až po uplynutí ročného odkladu úveru, ak budú splnené stanovené 

podmienky. 

 

II. Odklad splátok úverov  

 

Zákon zároveň zavádza možnosť požiadať o odklad splátok už poskytnutých úverov na obdobie v trvaní až do 9 

mesiacov a to na podmienky dodržania nasledujúcich podmienok: 

 

• iba oprávnené osoby = klienti bánk, ktorými sú fyzické osoby ako aj MSP,  

• žiadateľ o odklad splátok nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu 

doručenia žiadosti, 

• žiadateľ nesmie byť evidovaný ako dlžník v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého 

veriteľa. 

 

V prípade že žiadosť, ktorú možno podľa Zákonom definovaného a bankami zverejneného vzoru podať písomne 

aj elektronicky, bude spĺňať zákonom predpísané podmienky, banka je povinná umožniť dlžníkovi odklad splátok a 

informovať dlžníka o všetkých podmienkach pri odklade splátok.  Žiadosť môže podať ktorýkoľvek z dlžníkov úveru, 

teda nie len osoba, ktorej bol úver poskytnutý, ale aj spolužiadateľ. 

 

Ide o právne nárokovateľnú pomoc, ktorá bude povinne poskytnutá každej oprávnenej osobe v prípade, ak spĺňa 

všetky zákonné podmienky. V prípade neúplnej alebo nesprávnej žiadosti budú veritelia poskytnutých úverov vyzývať 

žiadateľov na doplnenie alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. 

 

Dlžník sa odkladom splátok nedostáva do omeškania a teda sa odklad splátok nebude považovať ani za 

omeškanie splátky vo vzťahu k úverovému registru. Odklad splácania úveru sa však nevzťahuje na úvery poskytnuté 

formou povoleného prečerpania, alebo na kreditnú kartu.  
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Pre jednoznačnosť tohto opatrenia je potrebné poznamenať, že odklad splátok neznamená ich odpustenie. 

Aj keď podanie žiadosti o odklad splátok bude bezplatné, počas predĺženia splátkového obdobia si banky budú počítať 

úroky, a splátky takto odložených úrokov bude nevyhnutné splatiť v následnom predĺženom období. 

 

III. SIH antikorona záruka 

 
Vo vzťahu k finančnej pomoci MSP je potrebné uviesť aj možnosť čerpania zvýhodnených úverov z plánovaného 

nového programu finančnej pomoci pre MSP s názvom SIH antikorona záruka.  

 

Cieľom tohto programu je poskytnúť MSP prostredníctvom komerčných bánk pôsobiacich na trhu 

v Slovenskej republike preklenovací úver, pričom takýto úver môže byť poskytnutý (pri dodržaní stanovených 

podmienok) aj s 0 % úrokom, t.j. môže ísť aj o bezúročný úver.  

 

Tento finančný nástroj pozostáva: 

 

• z portfóliovej záruky (80 % percentné krytie na jednotlivé úvery, s limitom do 50 % objemu celkového úverového 

portfólia) pre komerčné banky a  

• za podmienky udržania zamestnanosti aj z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4 %.  

 

MSP musia pre získanie tejto pomoci vo forme zvýhodneného úveru spĺňať nasledovné podmienky: 

 

• sú zriadené a podnikajú na území Slovenskej republiky (vrátane Bratislavského kraja), 

• nespĺňajú definíciu pre „podnik v ťažkostiach“ (v prípade, ak sú staršie ako tri roky),  

• nespadajú do najvyššej ratingovej kategórie kreditného rizika stanoveného podľa interného ratingového 

hodnotenia banky poskytujúcej úver a 

• nepôsobia v oblasti rybolovu a akvakultúry alebo prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov.  

 

Pomoc na úrovni prijímateľov pomoci podľa tejto schémy môže byť použitá výhradne na investície do:  

 

• obstarania hmotného a nehmotného majetku súvisiaceho s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest, 

vrátane prevodu vlastníckych práv v podnikoch a doplnkového prevádzkového kapitálu,  

• prevádzkového kapitálu súvisiaceho s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest a so založením, 

posilnením alebo rozšírením podnikateľskej činnosti MSP (napr. nákup zásob / tovarov / služieb, energie, a pod.),  

• prevádzkového kapitálu súvisiaceho s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest na podporu osobitného 

prístupu k znevýhodneným sociálnym skupinám a na realizáciu sociálne orientovaných opatrení (napr. udržanie 

pracovných miest a pod.) alebo 

• prevádzkového kapitálu na podporu MSP s obmedzeným prístupom ku kapitálu v dôsledku udalostí mimo ich 

kontrolu. 

 

Príslušná banka ako sprostredkovateľ poskytujúca zvýhodnený úver je povinná vyhodnotiť, či je MSP oprávnený 

pre poskytnutie zaručeného úveru. 

 

V nadväznosti na výzvu zverejnenú Slovak Investment Holdingom došlo 17.4.2020 k uzavretiu prvej dohody so 

zúčastnenou bankou – Slovenskou sporiteľnou, pričom existuje odôvodnený predpoklad, že sa do tohto programu 

postupne zapojí väčšina komerčných bánk v rámci Slovenskej republiky, keď k dnešnému dňu prejavilo o tento program 

záujem celkom 9 finančných inštitúcií poskytujúcich úvery MSP. 

 

Vyhradená finančná alokácia na záručný program predstavuje k dnešnému dňu zatiaľ 38.000.000 EUR a rozdelí 

sa medzi prihlásené banky proporčne podľa objemu poskytnutých úverov MSP, ktoré jednotlivé banky evidovali ku 

koncu roka 2019. Už v najbližších dňoch sa pritom predkladá navýšenie objemu týchto záruk o zhruba 57.000.000 

EUR. 
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Pri vyššie uvedených parametroch vytvorí každé 1 EUR portfóliovej záruky až 2,5 EUR zvýhodnených úverov. 

Zároveň týmto programom na seba Slovak Investment Holding prevezme časť úverových rizík od bánk z 

novoposkytnutých úverov pre MSP postihnuté súčasnou bezprecedentnou situáciou.  

 

SIH antikorona záruka by mala viesť k poskytovaniu nových preklenovacích úverov s maximálnou splatnosťou 

v trvaní do 4 rokov (vrátane prvotného 12-mesačného obdobia odkladu splátok istiny aj úroku poskytnutého úveru), 

a to až do výšky takmer 1,2 milióna eur na jeden úver. Podporené MSP budú môcť úverové zdroje použiť na svoje 

investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti.  

 

Predpokladaný termín začatia poskytovania zvýhodnených úverov MSP je v prvej polovici mája 2020. 

 

IV. Zhrnutie 
 

Ako je zrejmé z vyššie uvedeného, v súčasnosti sú pre MSP dostupné zo strany Slovenskej republiky 

prostredníctvom sprostredkovateľov (Bánk a komerčných finančných inštitúcií) viaceré formy finančnej pomoci, ktorými 

sú v tejto chvíli najmä: 

 

a) poskytovanie záruk za úvery poskytnuté MSP a úhrad úrokov z týchto úverov Slovenskou záručnou 

a rozvojovou bankou a Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky, 

b) odklad splátok existujúcich úverov poskytnutých MSP komerčnými bankami a  

c) poskytovanie záruk za nové úvery poskytnuté MSP komerčnými bankami a úrokové zvýhodnenie 

týchto úverov. 

 

Je vysoko pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti dôjde k prijatiu ďalších foriem pomoci / podpory smerovanej 

voči MSP, pričom v takom prípade budeme tento materiál bezodkladne aktualizovať tak aby poskytoval ucelený 

zoznam finančnej pomoci poskytovanej malým a stredným podnikateľom. 

 

 

 

Všetky informácie nájdete na aj na webovej stránke našej kancelárie www.prosman-pavlovic.sk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


