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COVID-19 SIH antikorona záruka 

 

FINANČNÁ POMOC ZO STRANY SLOVAK INVESTMENT HOLDINGU 

MALÝM A STREDNÝM PODNIKOM PROSTREDNÍCTVOM ZÁRUK 

ZA BANKOVÉ ÚVERY A ÚROKOVEJ DOTÁCIE 

 
Dňa 30. marca 2020 spustil Slovak Investment Holding, a.s. („SIH“) nový program finančnej 
pomoci pre malé a stredné podniky („MSP“), a to prostredníctvom výzvy pre finančné inštitúcie 
na zapojenie sa do programu a implementácie finančného nástroja pod názvom „SIH 
antikorona záruka“. Cieľom tohto finančného nástroja je pomôcť MSP vysporiadať sa s 
finančnými ťažkosťami a problémami s likviditou počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 
a pomôcť im zachovať zamestnanosť a udržať pracovné miesta. 
 
K 15. marcu 2020 sa podľa verejne dostupných informácií do programu zapojilo nasledovných 
8 slovenských komerčných bánk: Slovenská sporiteľňa, a.s., VÚB, a.s., BKS Bank AG, pobočka 
zahraničnej banky v SR, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej 
banky, Československá obchodná banka, a.s., Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v 
Slovenskej republike, OTP Banka Slovensko, a.s. a Tatra banka, a.s. O zapojenie sa do programu 
prejavilo na základe výzvy z 30. marca 2020 záujem celkovo 9 bánk. 
 
Finančné prostriedky alokované na tento nový finančný nástroj pochádzajú z Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a zo štátneho rozpočtu SR a v súčasnosti predstavujú 
objem 38 miliónov eur. Podľa dostupných informácii sa však má objem týchto prostriedkov 
navýšiť až na 338 miliónov eur, čo by mohlo bankám umožniť v rámci programu SIH antikorona 
záruka poskytnúť úvery až v celkovej výške 845 miliónov eur. 
 
Finančná pomoc poskytovaná v rámci programu SIH antikorona záruka podlieha podmienkam 
de mimis pre poskytovanie štátnej pomoci stanovených v právnych predpisoch EÚ. 
 
Finančný nástroj SIH antikorona záruka pozostáva z nasledovných dvoch zložiek: 

• Portfóliová záruka za úvery poskytnuté bankami, ktoré budú môcť následne 
poskytnúť preklenovacie úvery pre MSP za zvýhodnených podmienok; 

• Úroková dotácia na zníženie úrokových sadzieb úverov pre MSP, t. j. úhrada časti 

alebo celého úroku z úveru poskytnutého MSP, čo môže viesť až k 

poskytnutiu bezúročného úveru. 

 
Tento text bol pripravený 15. mája 2020 na základe verejne dostupných informácií, najmä 
informácií uverejnených na webovej stránke Slovak Investment Holding, a.s. - 
https://www.sih.sk/sk/. 
 
A. PORTFÓLIOVÁ ZÁRUKA ZA ÚVERY POSKYTNUTÉ BANKAMI 

SIH poskytne portfóliovú záruku zúčastneným bankám podľa nasledovný parametrov: 
 

• Maximálne 80% záruka na jednotlivé úvery (t.j. výška krytia); 
 

• Záruka do výšky 50% z celkového objemu úverov poskytnutých v rámci programu SIH 
antikorona záruka. 

 
Na základe tejto portfóliovej záruky banky vytvoria a budú spravovať portfólio nových úverov, 
na ktoré sú poskytované záruky. Zárukou od SIH bude kryté kreditné riziko na úrovni 

https://www.sih.sk/sk/
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jednotlivých úverov a na úrovni celého portfólia úverov, čo prináša zvýhodnenie podmienok 
financovania pre MSP, t.j. portfóliová SIH antikorona záruka predstavuje záväzok spoločnosti 
SIH, najmä jej dcérskej spoločnosti National Development Fund II., a.s., voči bankám. 
 
B. ÚROKOVÁ DOTÁCIA 
 
Hlavným princípom úrokovej dotácie poskytovanej v rámci SIH antikorona záruka je zníženie 
úroku splácaného MSP banke, ktoré sa uplatní na úverový produkt poskytnutý bankou MSP na 
základe zmluvy s MSP. Táto forma pomoci je na prospech MSP, ale nie je mu priamo vyplácaná. 
 
Banka vyhodnotí a overí, či MSP spĺňa podmienky, za ktorých možno poskytnúť úrokovú dotáciu 
v rámci programu SIH antikorona záruka. 
 
Nárok na poskytnutie úrokovej dotácie vzniká dňom, v ktorom zúčastnená banka zaradí MSP 
do systému pomoci vo forme úrokovej dotácie po splnení všetkých podmienok. Pomoc vo forme 
úrokovej dotácie sa môže začať poskytovať až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa začatia čerpania 
poskytnutého úveru (teda po uplynutí odkladu splácania úveru), pričom sa priznáva spätne k 
dátumu poskytnutia úveru, t. j. vzťahuje sa aj na úrok, ktorý prináleží za obdobie odkladu. 
Úroková dotácia bude banke vyplácaná spätne na základe doručenej žiadosti o plnenie. 
 
Popis úverového produktu, ktorý môže byť zaradený do portfólia programu SIH 
antikorona záruka: 
 

• Maximálna výška úveru: 1 180 000,00 eur; 
 

• Minimálna splatnosť: 3 roky (36 mesiacov) vrátane odkladu splátok; 
 

• Maximálna splatnosť: 4 roky (48 mesiacov) vrátane odkladu splátok; 

 

• Odklad splátok istiny a úrokov: 12 mesiacov od prvého čerpania úveru; 

 

• Bez požiadavky na zabezpečenie úveru zo strany MSP; 

 

• Úroková sadzba: štandardná úroková sadzba sa v prvom kroku zníži tým, že marža 

banky sa na základe poskytnutej záruky zníži o 50 %. Následne sa takto stanovená 

úroková sadzba dodatočne zníži na základe úrokovej dotácie o max. 4 % p. a., avšak len 

do úrovne konečnej úrokovej sadzby na úrovni 0 %. Pokiaľ by uplatnenie celej 4 % 

úrokovej dotácie viedlo ku konečnej negatívnej úrokovej sadzbe, banka uplatní 

úrokovú dotáciu len v takej miere, aby konečná úroková sadzba dosiahla 0 %. SIH 

očakáva, že tento finančný nástroj pomôže celkovo znížiť konečnú úrokovú sadzbu pre 

MSP na 0 % - 2 % p a. 

 

• Poplatok za poskytnutie/ navýšenie/ ručenie/ predčasné splatenie úveru: 0 %. Ostatné 
poplatky sa riadia štandardným sadzobníkom poplatkov predmetnej banky. 

 
Podmienky, za ktorých bude možné MSP poskytnúť úver v rámci programu SIH 
antikorona záruka: 
 

• MSP musia byť zriadené a svoje podnikateľské aktivity vykonávať v SR 

(v ktoromkoľvek kraji); 

 

• MSP musia spĺňať definíciu podľa príslušnej legislatívy EÚ pre „malé a stredné 

podniky“; 
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• MSP nesmú spĺňať definíciu podľa príslušnej legislatívy EÚ pre „podnik v ťažkostiach“ 

v prípade, že existujú dlhšie ako 3 roky; 

 

• MSP nesmú spĺňať kritérium najvyššej ratingovej kategórie kreditného rizika podľa 
interného ratingového hodnotenia predmetnej banky; 

 

• Voči MSP sa nesmie nárokovať vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho 

rozhodnutia Európskej komisie z dôvodu neoprávnenosti predošlej poskytnutej 

pomoci; 

 

• MSP nesmú byť právoplatne odsúdené za trestný čin týkajúci sa ich profesionálneho 
správania, za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii či iné protiprávne 

konanie poškodzujúce finančné záujmy EÚ; 

 

• Voči MSP nesmie byť prijaté právoplatné rozhodnutie ukladajúce sankciu za porušenie 

akéhokoľvek právneho predpisu zakazujúceho nelegálne zamestnávanie štátnych 

príslušníkov tretích krajín; 

 

• Pomoc sa nesmie poskytnúť pre MSP v oblasti rybolovu a akvakultúry, prvovýroby 

poľnohospodárskych výrobkov, za určitých podmienok v sektore spracovania a 

marketingu poľnohospodárskych výrobkov, ani ako pomoc na činnosti súvisiace s 

vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, či ako pomoc podmienená 

uprednostňovaním domáceho tovaru pred dovážaným. 

 
Podmienky pre pridelenie úrokovej dotácie v rámci programu SIH antikorona 
záruka: 
 

• MSP v období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru udrží priemernú úroveň 

zamestnanosti riadnych zamestnancov oproti predošlému stavu POZNÁMKA: nie je 

úplne jasné, či sa tu myslia zamestnanci pracujúci na plný úväzok alebo vo 

všeobecnosti zamestnanci pracujúci pre MSP na základe štandardnej pracovnej 

zmluvy; 

 

• V prípade, že MSP mal v čase poskytnutia úveru záväzky po lehote splatnosti viac ako 
1 mesiac na sociálnych alebo zdravotných odvodoch, MSP vďaka poskytnutému úveru  

rámci programu SIH antikorona záruka  takéto záväzky uhradí. Toto však neznamená, 

že MSP môže využiť poskytnutý úver na úhradu takýchto záväzkov. 

 
Oprávnené účely úveru: 
 

• Obstaranie hmotného a nehmotného majetku súvisiaceho s udržaním alebo zvýšením 
počtu pracovných miest, vrátane prevodu vlastníckych práv v podnikoch (napr. nákup 

nových strojov / technológií / licencií, obnova budov, a pod.) a doplnkového 

prevádzkového kapitálu; 

 

• Ako prevádzkový kapitál súvisiaci s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest 
a so založením, posilnením alebo rozšírením podnikateľskej činnosti MSP (napr. nákup 

zásob / tovarov / služieb, energií, a pod.); 
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• Ako prevádzkový kapitál súvisiaci 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.); 

 

• Ako prevádzkový kapitál na podporu MSP s obmedzeným prístupom ku kapitálu v 
dôsledku udalostí mimo kontroly podniku. 

 
Neoprávnené účely úveru 
 

• Refinancovanie existujúcich záväzkov; 
 

• Na splácanie úrokov z dlhopisov, kúpu pozemku za sumu presahujúcu 10 % 
oprávnených výdavkov operácie, výdavky na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy 

podnikom vykonávajúcim cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu; 

 

• Na odstavenie alebo výstavbu jadrových elektrární, zníženie emisií skleníkových plynov 

z niektorých činností, produkciu a predaj tabakových výrobkov a liehovinových 

destilátov, na letiskovú infraštruktúru nesúvisiacu s ochranou životného prostredia, 

nelegálne ekonomické aktivity, výrobu a predaj zbraní, kasína, internetový gambling, 

pornografiu, klonovanie ľudí, geneticky modifikované organizmy. 

 
*   *   * 

 
Tento prehľad bol vypracovaný a uverejnený 15. mája 2020 výlučne pre účely poskytnutia 
všeobecnej informácie a nie je právnym poradenstvom. 
 
Presná špecifikácia finančného nástroja poskytovaného konkrétnou bankou v rámci 
programu SIH antikorona záruka je uvedená v Dohode o záručnom nástroji SIH antikorona 
záruka. Tento prehľad poskytuje iba stručné zhrnutie kľúčových informácií o fungovaní 
a podmienkach finančného nástroja, najmä ako je opísaný vo výzve SIH pre finančné 
inštitúcie na vyjadrenie záujmu o zapojenie sa do finančného nástroja SIH antikorona záruka. 
 
Súčasný legislatívny vývoj sledujeme a budeme priebežne zverejňovať aktualizácie k vyššie 

uvedeným informáciám (a tiež k iným legislatívnym zmenám a k zaujímavým právnym 

témam). 


