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Úver SIH
(Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2b)
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len „SZRB“
alebo „banka“) poskytuje Úver SIH na podporu naplnenia
základnej úrovne potrieb likvidity malým alebo stredným
podnikom, vrátane mikropodnikov a veľkým podnikom
s možnosťou získania finančnej pomoci poskytovanej National
Development Fund I., s. r. o. (NDF I.), riadením ktorého je
poverený Slovak Investment Holding, a.s. (SIH), podľa Schémy
1
štátnej pomoci , a to vo forme:



ba) MSP nebol právoplatne odsúdený za trestný čin
týkajúci sa jeho profesionálneho správania, ktorý by
mohol
ovplyvniť
schopnosť
vykonávať
jeho
podnikateľskú činnosť,
bb) nebol právoplatne odsúdený za podvod, korupciu,
účasť v zločineckej organizácii alebo akékoľvek iné
protiprávne konanie poškodzujúce finančné záujmy
EÚ,
bc) nedopustil sa skresľovania pri poskytovaní informácií
požadovaných na účely výberu MSP,
bd) MSP nie je vedený v centrálnej databáze vylúčených
subjektov, ktorú riadila a vedie Komisia na základe
nariadenia ES, Euratom) č. 1302/2008,
be) nebolo voči nemu počas piatich rokov pred
poskytnutím úveru prijaté právoplatné rozhodnutie,
ktoré mu ukladá sankciu za porušenie akéhokoľvek
právneho
predpisu
zakazujúceho
nelegálne
zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín
4
v zmysle osobitného zákona ,
bf) nejde o príjemcu, ktorý je osobou, ktorá má na
sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie
5
vydané podľa osobitného predpisu alebo agentúrou
6
dočasného zamestnávania ,
bg) voči príjemcovi sa neuplatňuje nárok na vrátenie
pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia
Komisie EÚ, ktorým bola poskytnutá pomoc označená
za nezákonnú,
bh) neeviduje voči príjemcovi:
- Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na
sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných
príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po
lehote splatnosti viac ako 90 dní,
- zdravotné poisťovne pohľadávky na poistnom na
povinné verejné zdravotné poistenie po lehote
splatnosti viac ako 90 dní,
bi) nebolo voči príjemcovi začaté konkurzné konanie
7
alebo reštrukturalizácia ,
bj) nie je podnikom, ktorý bol už k 31.12.2019 podnikom
8
v ťažkostiach , s výnimkou, že prijímateľom pomoci

záruky za úver a
odpustenia záručného poplatku (ďalej len „odpustenie“).

Cieľ
 napomôcť preklenúť nepriaznivé
obdobie spôsobené
pandémiou COVID-19 za účelom udržania zamestnanosti,
 podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov
a zamestnancov,
 zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia,
 zachovať strategické a kritické procesy nutné pre zvládnutie
šírenia vírusu COVID-19 so zachovaním stability
a minimalizácie paniky.
Príjemca úveru
2
Malí a strední podnikatelia vrátane mikropodnikov (ďalej len
„MSP˝ alebo „žiadateľ“, „klient“),
a) ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť v zmysle
3
osobitného predpisu :
aa) osoby zapísané v obchodnom registri (právnické
a fyzické osoby podnikatelia),
ab) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského
oprávnenia a nie sú zapísané v obchodnom registri
(fyzické osoby – podnikatelia),
ac) osoby, ktoré podnikajú na základe iného než
živnostenského
oprávnenia
podľa
osobitných
predpisov,
a ktorí zamestnávajú menej ako 250 riadnych
zamestnancov, majú ročný obrat < 50 mil. EUR alebo
majú celkovú ročnú bilančnú sumu < 43 mil. EUR;
V rámci kategórie MSP sa mikropodnik definuje ako
podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého
ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2
mil. EUR
Veľké podniky sú podniky, ktoré nespĺňajú aspoň jednu z
podmienok definície MSP.
b) a jednotlivý príjemca úveru spĺňa, ku dňu podpisu
zmluvy o úvere, všetky nasledovné kritériá pre získanie
záruky za úver:
1

Oznámenie Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu
hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v znení jeho
dodatku (ďalej len „Dočasný rámec“), SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI na podporu
naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti
s nákazou COVID-19-SIH (schéma štátnej pomoci v zmysle článku 107, odsek 3,
písm. b ZFEÚ) v znení Dodatku č. 1 (schéma SA.57484), uverejnenej
v Obchodnom vestníku 121/2020 dňa 25.6.2020 a Dohoda o záručnom nástroji
SIH ANTIKORONA ZÁRUKA 2B uzatvorená medzi National Development Fund
I., s. r. o. a SZRB v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
2
určujúcou definíciou MSP je definícia podľa Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č.
651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné
s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platnom znení
3
§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
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4

zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení
neskorších predpisov
5
zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
6
§ § 29 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7
v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii
8
Podnik v ťažkostiach“ je podnik, v súvislosti s ktorým sa vyskytne aspoň jedna
z týchto okolností:

v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným (inej ako MSP, ktorý existuje
menej ako tri roky, alebo, na účely oprávnenosti na pomoc vo forme
rizikového financovania, MSP do siedmich rokov od jeho prvého
komerčného predaja, ktorý spĺňa požiadavky rizikových finančných
investícií v nadväznosti na hĺbkovú analýzu vykonanú vybraným
Vykonávateľom), ak v dôsledku akumulovaných strát došlo k zániku viac
ako polovice jej upísaného základného imania. Ide o prípad, keď odpočet
akumulovaných strát od rezerv (a všetkých ostatných prvkov, ktoré sa vo
všeobecnosti považujú za súčasť vlastných zdrojov spoločnosti) má za
následok negatívnu kumulovanú sumu, ktorá presahuje polovicu
upísaného základného imania. Na účely tohto ustanovenia „spoločnosť s
ručením obmedzeným“ znamená najmä tie druhy spoločností, ktoré sú
uvedené v prílohe I k smernici 2013/34/EÚ13, a „základné imanie“ zahŕňa,
ak je to vhodné, akékoľvek emisné ážio.

v prípade spoločnosti, v ktorej aspoň niektorí spoločníci majú
neobmedzené ručenie za dlh spoločnosti (inej ako MSP, ktorý existuje
menej ako tri roky, alebo, na účely oprávnenosti na pomoc vo forme
rizikového financovania, MSP do siedmich rokov od jeho prvého
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môže byť mikropodnik alebo malý podnik, ktorý
bol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach, a to pod
podmienkou, že nie je predmetom kolektívneho
konkurzného konania podľa vnútroštátneho práva
a že nedostal pomoc na záchranu (prípadne ak
takúto pomoc na záchranu dostal, v čase poskytnutia
pomoci na základe tejto schémy už vrátil príslušný
úver alebo vypovedal príslušnú záruku) ani pomoc na
reštrukturalizáciu (prípadne ak takúto pomoc na
reštrukturalizáciu dostal, v čase poskytnutia pomoci
podľa
tejto
schémy
už
nepodlieha
reštrukturalizačnému plánu).
bk) nie je úverová inštitúcia (napr. banka, pobočka
zahraničnej banky, akýkoľvek iný subjekt, ktorý
podlieha Smernici BRRD ap.) a finančná inštitúcia
(napr. investičná spoločnosť, poisťovňa, penzijný fond,
dôchodková správcovská spoločnosť, maklérska firma,
faktoringová spoločnosť, lízingová spoločnosť ap.);
bl) spĺňa finančné kritériá alebo podmienky bonity na
základe úverovej analýzy a ďalšie podmienky,
bm) príjemca úveru je registrovaný v registri partnerov
verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva z
9
osobitného zákona ,
10
bn) konečný užívateľ výhod
príjemcu úveru nie je
11
daňovým rezidentom v Daňovom raji .
Účel úveru
v zmysle úverovej zmluvy a Schémy štátnej pomoci (SA.
57484), pričom:
a) oprávnenými výdavkami sú:
 investičné a prevádzkové výdavky,
 vrátane daňových, colných a odvodových záväzkov,
t.j. splatenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni
a/alebo zdravotným poisťovniam, Daňovému úradu,
Colnej správe,
 neuhradené
prevádzkové
náklady
(nie
však
investičné náklady), ktoré vznikli ešte pred podaním
žiadosti o úver, ak ich splatnosť pripadá úplne alebo
čiastočne na obdobie od 12.3.2020;
b) neoprávnenými výdavkami sú:
 výdavok, ktorý sa nepovažuje za oprávnený podľa
písm. a),
 investičný výdavok, ktorý nie je obnovovacou
investíciou, t. j. investíciou do dlhodobého hmotného
majetku, ktorej účelom je nahradiť alebo zachovať
(opraviť, rekonštruovať) existujúci dlhodobý hmotný
majetok žiadateľa o úver;

komerčného predaja, ktorý spĺňa požiadavky rizikových finančných
investícií v nadväznosti na hĺbkovú analýzu vykonanú vybraným
Vykonávateľom), ak v dôsledku akumulovaných strát došlo k zániku viac
ako polovice jej imania, ako je zaznamenané v účtovnej závierke
spoločnosti. Na účely tohto ustanovenia „spoločnosť, v ktorej aspoň
niektorí spoločníci majú neobmedzené ručenie za dlh spoločnosti“
znamená najmä tie druhy spoločností, ktoré sú uvedené v prílohe II k
smernici 2013/34/EÚ.

keď je podnik predmetom kolektívneho konkurzného konania alebo spĺňa
kritériá domácich právnych predpisov na to, aby sa stal predmetom
kolektívneho konkurzného konania na žiadosť svojich veriteľov.

keď podnik dostal pomoc na záchranu a ešte neuhradil úver alebo
nevypovedal záruku, alebo ak dostal pomoc na reštrukturalizáciu a stále
podlieha reštrukturalizačnému plánu.

v prípade podniku, ktorý nie je MSP, keď za posledné dva roky:

účtovný pomer dlhu podniku k vlastnému kapitálu je vyšší než 7,5 a

pomer EBITDA podniku k úrokovému krytiu je nižší ako 1,0.
9
zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10
§ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
11
s výnimkou prípadu, kedy sa končený užívateľ výhod zaviaže do deviatich
mesiacov od poskytnutia úveru, krytého zárukou podľa Schémy štátnej pomoci
(SA.57484), presunúť svoju daňovú rezidenciu do Európskeho hospodárskeho
priestoru
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c)

oprávnenými projektmi sú všetky projekty, pre ktoré sú v
súlade so schémou poskytnuté úvery na financovanie
investícií a/alebo prevádzkového kapitálu.

Výška úveru
Celková výška úveru je stanovená ako:
 dvojnásobok ročných mzdových nákladov žiadateľa (vrátane
sociálnych odvodov, ako aj nákladov na zamestnancov
pracujúcich
v lokalite
podniku
avšak
platených
subdodávateľmi) za rok 2019 alebo posledný rok, za ktorý
sú údaje k dispozícii,
alebo
 najviac v sume zodpovedajúcej 25 % celkového obratu za
rok 2019,
alebo
 podľa Schémy pomoci (SA.57484) za výnimočných
okolností a v opodstatnených prípadoch je možné zohľadniť
potreby likvidity klienta – sumu úveru zvýšiť na pokrytie
potrieb likvidity od okamihu poskytnutia na nasledujúcich 18
mesiacov pre žiadateľa, ktorý je MSP a na nasledujúcich 12
mesiacov pre žiadateľa, ktorý je veľkým podnikom (plán
potrieb likvidity môže zahŕňať prevádzkový kapitál aj
investičné náklady),
pričom
 minimálna výška úveru
10 000,- Eur
 maximálna výška úveru je:
 pre žiadateľa, ktorý je mikropodnikom 500 000,- Eur
 pre ostatných žiadateľov
2 000 000,- Eur
Forma úveru
 SZRB poskytuje klientom peňažné prostriedky vo forme
Úveru SIH v eurách (Eur), ktorý môže klient čerpať
jednorázovo alebo postupne a to do 6 mesiacov odo dňa
uzavretia úverovej zmluvy.
Doba splatnosti a splácanie úveru
 minimálna splatnosť úveru sú 2 roky odo dňa účinnosti
úverovej zmluvy,
 maximálna splatnosť úveru je 6 rokov odo dňa účinnosti
úverovej zmluvy,
 splácanie istiny a úroku s odkladom splácania na obdobie
12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru (úver sa počas
odkladu splátok úročí), za podmienok:
 odklad splácania sa realizuje za komerčných
podmienok, t. j. úver sa bude počas odkladu splátok
úročiť,
 odložené úroky sa v plnej výške premietnu do splátok
úveru – po uplynutí obdobia odkladu splácania úrokov
banka vygeneruje samostatný splátkový plán,
 bez odkladu splácania so splácaním istiny a úrokov z
úveru podľa splátkového plánu dohodnutého v úverovej
zmluve.
Ďalšie podmienky pre čerpanie a splácanie úveru:
Klient sa musí zaviazať, že v čase čerpania a splácania úveru
nebude:
 vyplácať podiely zo zisku;
 vyplácať vnútroskupinové pôžičky;
 poskytovať pôžičky.
Úroková sadzba a poplatky
 úroková sadzba úveru je ako úroková sadzba fixovaná
na celé obdobie splatnosti úveru pre:
 žiadateľa – MSP a veľký podnik
max. do 1,9 % p. a.
 žiadateľa – mikropodnik
max. do 3,9 % p. a.
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poplatky sa stanovujú v zmysle platného Sadzobníka
poplatkov SZRB, a. s. so zohľadnením zľavy v súlade s
podmienkami Schémy štátnej pomoci (SA.57484)

Poplatok za záruku:
Poplatok za záruku je výnosom ručiteľa a je stanovený
v podmienkach Schémy štátnej pomoci podľa druhu klienta
a splatnosti úveru (platnosti záruky):
 malý a stredný podnik, vrátane mikropodniku:
 za 1. rok poplatok 0,25 % z objemu úveru
 za 2. a 3. rok poplatok 0,50 % z objemu úveru
 za 4. až 6. rok poplatok 1,00 % z objemu úveru
 veľký podnik:
 za 1. rok poplatok 0,50 % z objemu úveru
 za 2. a 3. rok poplatok 1,00 % z objemu úveru
 za 4. až 6. rok poplatok 2,00 % z objemu úveru.
Špecifické podmienky pre poskytnutie pomoci vo forme
záruky a pomoci vo forme odpustenia poplatku za
záruku:
Pomoc vo forme záruky za úver môže byť poskytnutá vo
výške max. 90 % istiny úveru v trvaní od 2 do 6 rokov,
v závislosti od splatnosti úveru.
Odpustenie poplatku za záruku je možné v prípade splnenia
podmienok pre udržanie zamestnanosti a výšky záväzkov
voči Sociálnej poisťovni / zdravotným poisťovniam v období
12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru a ďalších
špecifických podmienok pre poskytnutie Odpustenia
v zmysle Schémy štátnej pomoc (SA.57484).
Celková výška pomoci vo forme odpustenia poskytnutá
v súlade s podmienkami Schémy Štátnej pomoci (SA.57484)
nepresiahne ku dňu poskytnutia pomoci strop pomoci ku dňu
poskytnutia pomoci na jeden podnik:
 800 000,- EUR,
 120 000,- EUR v prípade podniku pôsobiaceho v odvetví
12
rybolovu a akvakultúry ,
13
 100 000,EUR
v prípade
podniku
pôsobiaceho
14
v poľnohospodárskej prvovýrobe .
Pomoc vo forme odpustenia poskytnutá podnikom pôsobiacim
v oblasti
spracovania
a odbytu
poľnohospodárskych
15
produktov je podmienená tým, že sa nepostúpi čiastočne
alebo úplne prvorýrobcom a nie je stanovená na základe ceny
alebo množstva výrobkov zakúpených od prvovýrobcov alebo
umiestnených na trh príslušnými podnikmi.
Pomoc vo forme odpustenia bude poskytnutá najneskôr
30. júna 2021.
Pomoc podľa Schémy štátnej pomoci (SA.57484) sa môže
kumulovať s dočasnými opatreniami pomoci, na ktoré sa
vzťahuje Dočasný rámec, s pomocou podľa nariadení
o pomoci de minimis alebo s pomocou podľa nariadení
o skupinových výnimkách a inými formami financovania zo
zdrojov Európskej únie, pričom musia byť dodržané
12

podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 717/2014
z 27.6.2014 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ na pomoc
de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry
13
Produkty uvedené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi
rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a
(ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000
14
Všetky produkty uvedené v prílohe I k Zmluve s výnimkou produktov sektora
rybolovu a akvakultúry, okrem kategórií pomocí uvedených v článku 1 ods. 1
písm. a) až k) nariadenia Komisie (EÚ) č. 717/2014 o uplatňovaní článkov 107
a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ
15
Podľa ustanovení článku 2 ods. 6 a 7 nariadenia Komisie (EÚ) č- 702/2014
z 25.6.2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné
s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ
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maximálne intenzity pomoci špecifikované v relevantných
Usmerneniach a Nariadeniach.
Zabezpečenie úveru

záruka za úver poskytnutá SIH po splnení podmienok
definovaných v úverovej zmluve uzavretej s klientom,

v nadväznosti na bonitu klienta a mieru zistených rizík
môže SZRB dohodnúť s klientom ďalšie zabezpečenie
úveru a nástroje na vymožiteľnosť práva.
Požadované podklady
Žiadateľ o poskytnutie úveru predkladá banke okrem žiadosti
na tlačive „Žiadosť o poskytnutie Úveru SIH“ aj:
a) čestné vyhlásenie (súčasť žiadosti o poskytnutie obchodu) o
stave záväzkov žiadateľa voči Sociálnej poisťovni,
zdravotným poisťovniam, Daňovému úradu a Colnej správe
spolu s prehľadom ich výšky a splatnosti, ku dňu podania
žiadosti,
b) čestné vyhlásenie (súčasť žiadosti o poskytnutie obchodu),
obsahujúce informáciu o priemernom počte zamestnancov
za obdobie 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v
ktorom bola podaná žiadosť o úver,
c) čestne vyhlásenie o súhrnnej výške ročných mzdových
nákladov (vrátane sociálnych odvodov, ako aj nákladov na
zamestnancov pracujúcich v lokalite podniku, avšak
platených subdodávateľmi) za rok 2019 alebo posledný rok,
za ktorý sú údaje k dispozícii,
d) čestne vyhlásenie obsahujúce informáciu so súhlasom /
nesúhlasom týkajúci sa odkladu splácania istiny a úrokov /
odkladu splácania istiny na obdobie 12 mesiacov od prvého
čerpania úveru.
e) čestne vyhlásenie obsahujúce informáciu o úhrade poplatku
za záruku z vlastných zdrojov klienta / zo zdrojov
poskytnutého úveru,
f) čestne vyhlásenie obsahujúce informáciu o prijatí (vrátane
podrobných informácií) / neprijatí akejkoľvek inej pomoci, v
období od 19. marca 2020, poskytnutej podľa Čl. 3.1 bodu
22 Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci,
g) splátkový kalendár na splatenie záväzkov, ktoré tvoria
rozdiel
medzi
dlhom
voči
Sociálnej
poisťovni
a/alebo zdravotným poisťovniam a schválenou výškou
úveru, dohodnutý so Sociálnou poisťovňou a/alebo
zdravotnými poisťovňami,
h) a ďalšie podklady uvedené v tlačive žiadosti.
Na poskytnutie Úveru SIH nie je právny nárok.
Táto Informácia o Úvere SIH je zverejnená v prevádzkových
priestoroch banky a na webovom sídle www.szrb.sk.
Táto Informácia o Úvere SIH nadobúda účinnosť dňom
21.12.2020 a mení sa ňou doterajšia Informácia Úver SIH (Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja
SIH antikorona záruka 2b) – účinná od 27.7.2020..
V Bratislave, dňa 21.12.2020

tel.: 02 / 57 292 111
fax: 02 / 57 292 215
info@szrb.sk

IČO: 00 682 420, IČ DPH: SK2020804478
SWIFT Code: SLZBSKBA
www.szrb.sk
3

SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI na podporu naplnenia základnej
úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou
COVID-19-SIH
LINK: SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI_2B
DODATOK č. 1 k Schéme štátnej pomoci_2B
Dohoda o záručnom nástroji SIH ANTIKORONA ZÁRUKA
2B uzatvorená medzi National Development Fund I., s. r. o.
a SZRB
LINK: DOHODA O ZÁRUČNOM NÁSTROJI_SIH_2B, v znení
dodatku č. 1 a 2

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3010/B
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