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Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len
„SZRB“ alebo „banka“) poskytuje Prevádzkový úver
PODNIKATEĽ 2020 na podporu udržania prevádzky a
zamestnanosti malému zamestnávateľovi, ktorý je malým
alebo stredným podnikom, s možnosťou získania finančnej
pomoci Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa § 25
zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení
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neskorších predpisov , a to vo forme:

záruky za úver a

úhrady úroku z úveru ( ďalej len „ bonifikácia úroku“).
Cieľ





zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na
podporu udržania prevádzky malých a stredných
podnikoch (ďalej aj „MSP“) poskytnutím finančnej
pomoci,
podpora malého a stredného podnikania formou
úhrady prevádzkových a investičných nákladov
súvisiacich s udržaním prevádzky a zamestnanosti,
splatenia
záväzkov
voči
Sociálnej
poisťovni
a zdravotným poisťovniam.

Príjemca úveru
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Malí a strední podnikatelia (ďalej len „MSP˝ alebo
„žiadateľ“, „klient“), ktorí vykonávajú podnikateľskú
činnosť v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
3
a podľa osobitného predpisu .

a ktorí spĺňajú všetky nasledovné kritéria pre získanie
záruky za úver:
 vykonávajú svoju činnosť aspoň jedno ukončené
(ucelené) účtovné obdobie pred podaním žiadosti
o úver,
 nemajú uvedené v predmete činnosti činnosť
agentúry dočasného zamestnávania a/alebo
sprostredkovanie zamestnania za úhradu,
 neeviduje voči MSP :
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a na základe uzatvorenej Zmluvy o podmienkach poskytovania
finančnej pomoci pre malé podniky a stredné podniky medzi
Ministerstvom financií Slovenskej republiky a SZRB, a. s. a SCHÉMY
POMOCI DE MINIMIS na podporu udržania prevádzky
a zamestnanosti MSP na účely preklenutia nepriaznivého obdobia
spôsobeného pandémiou COVID-19 – prevádzkový úver poskytnutý
SZRB (schém DM . 5/2020), uverejnenej v Obchodnom vestníku
(81/2020) dňa 28.4.2020
2 príručka „Nová definícia malých a stredných podnikov“, vydaná
Európskym spoločenstvom, je určená na všeobecnú orientáciu
podnikateľov pri uplatňovaní novej definície malých a stredných
podnikov a obsahuje aj Odporúčanie Komisie 2003/361/ES
(uverejnené v Úradnom vestníku EU L 124 s. 36 z 20.5.2003)
3
Príloha 1 nariadenia (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií
pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a
88zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)
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

Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom
na sociálne poistenie alebo pohľadávky na
povinných
príspevkoch
na
starobné
dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac
ako 180 dní,
- zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom
na povinné verejné zdravotné poistenie po
lehote splatnosti viac ako 180 dní,
 nebolo voči MSP začaté konkurzné konanie alebo
reštrukturalizácia a
 spĺňajú ďalšie podmienky určené bankou pre
Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020.
-

Účel
a)
b)

c)

financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich
s udržaním prevádzky a zamestnanosti,
financovanie
investícii
do
hmotného
a/alebo
nehmotného
majetku
súvisiacich
s udržaním
prevádzky a zamestnanosti,
splatenie záväzkov voči Sociálnej poisťovni a/alebo
zdravotným poisťovniam.

Vylúčené oblasti financovania
Finančná pomoc poskytnutá s Prevádzkovým úverom
PODNIKATEĽ 2020 je určená MSP vo všetkých sektoroch
okrem:
a)
pomoci v prospech MSP pôsobiacich v sektore
rybolovu a akvakultúry,
b)
pomoci poskytovanej MSP pôsobiacim v oblasti
prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov;
c)
pomoci poskytovanej MSP pôsobiacim v sektore
spracovania a marketingu poľnohospodárskych
výrobkov, a to v týchto prípadoch:
- ak je výška pomoci stanovená na základe ceny
alebo množstva takýchto výrobkov kúpených od
prvovýrobcov alebo výrobkov umiestnených na
trhu príslušnými podnikmi;
- ak je pomoc podmienená tým, že bude čiastočne
alebo úplne postúpená prvovýrobcom;
d)
pomoci na činnosti súvisiace s vývozom do tretích
krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoci
priamo súvisiacej s vyvážanými množstvami, na
zriadenie a prevádzkovanie distribučnej siete alebo
inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou
činnosťou;
e)
pomoci, ktorá je podmienená uprednostňovaním
používania domáceho tovaru pred dovážaným.
Ak MSP pôsobí v sektoroch uvedených v odsekoch a), b)
alebo c) a zároveň pôsobí v jednom alebo viacerých iných
sektoroch alebo vyvíja ďalšie činnosti, ktoré patria do rozsahu
oprávnených oblastí, vzťahuje sa táto finančná pomoc
poskytovaná v súvislosti s týmito ďalšími sektormi alebo na
tieto ďalšie činnosti za podmienky, že klient zabezpečí
pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností
alebo rozlíšenie nákladov, aby činnosti vykonávané v
sektoroch vylúčených z rozsahu pôsobnosti pomoci neboli
podporované z pomoci de minimis.
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Výška úveru
Výška úveru môže byť najviac v sume zodpovedajúcej 50 %
celkového obratu klienta za rok 2019, pričom

minimálna výška
10.000,- EUR

maximálna výška
350.000,- EUR
Forma úveru

SZRB poskytuje klientom peňažné prostriedky vo
forme Prevádzkový úver PODNIKATEĽ 2020 v eurách
(Eur), ktorý môže klient čerpať jednorázovo alebo
postupne.
Doba splatnosti a splácanie úveru

maximálna splatnosť úveru je 3 roky odo dňa prvého
čerpania,

splácanie istiny a úroku s odkladom na obdobie 12
mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru,

12 mesiacov odo dňa prvého čerpania úveru splácanie
istiny úveru vždy k 21. dňu príslušného kalendárneho
mesiaca
a splácanie
úrokov
vždy
k ultimu
kalendárneho mesiaca.
Úroková sadzba a poplatky

úroková sadzba úveru je vo výške 4 % p. a. ako pevná
úroková sadzba fixovaná na celé obdobie splatnosti
úveru

výška bonifikácie úroku je 4 % p. a.:
bonifikácia úroku sa poskytuje na celé obdobie
splatnosti úveru, ak MSP:
a) v období 12 mesiacov odo dňa prvého čerpania
úveru
udrží
úroveň
priemerného
stavu
zamestnancov
oproti
priemernému
stavu
zamestnancov za 12 mesiacov predchádzajúcich
mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť
o poskytnutie obchodu; táto podmienka sa
považuje za splnenú, ak k zníženiu priemerného
stavu riadnych zamestnancov v sledovanom
období dôjde z dôvodu nepredvídateľných
okolností (smrť riadneho zamestnanca a pod.),
ktoré nastali v priebehu posledných dvoch
mesiacov sledovaného obdobia a ktoré je možné
náležite preukázať,
b) na konci obdobia uvedeného v písmene a)
 nebude mať žiadne záväzky po lehote
splatnosti viac ako 1 mesiac na poistnom na
sociálne poistenie, na povinných príspevkoch
na starobné dôchodkové sporenie alebo na
poistnom na povinné verejné zdravotné
poistenie
voči
Sociálnej
poisťovni
alebo zdravotnej
poisťovni,
ak
v čase
poskytnutia úveru tvorili takéto jeho záväzky
sumu nižšiu, ako bola suma poskytnutého
úveru,
 nebude mať vyššie záväzky na poistnom na
sociálne poistenie, na povinných príspevkoch
na starobné dôchodkové sporenie alebo na
poistnom na povinné verejné zdravotné
poistenie
voči
Sociálnej
poisťovni
alebo zdravotnej poisťovni, ako bola suma
takýchto záväzkov v čase podania žiadosti
o úver a znížená o sumu poskytnutého úveru,
pričom na tieto záväzky má s príslušnou
poisťovňou dohodnutý splátkový kalendár,
ktorý dodržiava.
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poplatky v zmysle Sadzobníka poplatkov SZRB, a. s.

Zabezpečenie úveru

záruka za úver poskytnutá Ministerstvom financií SR 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 žiadosť
na tlačive „Žiadosť o poskytnutie Prevádzkového
úveru PODNIKATEĽ 2020“, spolu s Vyhlásením
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žiadateľa o minimálnu pomoc a so Žiadosťou
o poskytnutie finančnej pomoci MF SR a

súčasťou žiadosti sú okrem iného:
o čestné vyhlásenie o stave záväzkov žiadateľa
voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
spolu s prehľadom ich výšky a splatnosti, ku dňu
podania žiadosti poskytnutie obchodu,
o čestné vyhlásenie spolu s prehľadom a úplnými
informáciami o stave zamestnancov a výške
ročných odvodov za zamestnancov, ku dňu
podania žiadosti o poskytnutie obchodu,
o čestné vyhlásenie o zatvorení prevádzky,
v prípade zatvorenej prevádzky na základe
príslušných opatrení prijatých Úradom verejného
zdravotníctva SR, resp. čestné vyhlásenie o inom
obmedzení prevádzky alebo iného dopadu
v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami kvôli
pandémii,
 žiadosť o poskytnutie obchodu predloží klient na
regionálne zastúpenie SZRB alebo na centrálu banky,
 formulár „Žiadosť o poskytnutie Prevádzkového úveru
PODNIKATEĽ 2020“ je k dispozícii v centrále SZRB a
jej regionálnych zastúpeniach,
 SZRB je oprávnená v čase posudzovania žiadosti
o poskytnutie obchodu a spracovania úverovej zmluvy
a súvisiacich
zmluvných
a iných
dokumentov
požadovať od klienta všetky informácie nevyhnutné
pre poskytovanie úveru.
Na poskytnutie Prevádzkového úveru PODNIKATEĽ 2020
nie je právny nárok.
Táto Informácia o Prevádzkovom úvere PODNIKATEĽ 2020
je zverejnená v prevádzkových priestoroch banky a na
webovom sídle www.szrb.sk.
Táto Informácia o Prevádzkovom úvere PODNIKATEĽ 2020 nadobúda účinnosť dňom 20.4.2020 a dňom 28.4.2020, ktorý
je dňom uverejnenia SCHÉMY POMOCI DE MINIMIS na
podporu udržania prevádzky a zamestnanosti MSP na účely
preklenutia nepriaznivého obdobia spôsobeného pandémiou
COVID-19 – prevádzkový úver poskytnutý SZRB (schéma DM
- 5/2020) v Obchodnom vestníku, kedy nadobudla platnosť
a účinnosť.
V Bratislave, dňa 15.4.2020 a 28.4.2020
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podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013
o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
na pomoc de minimis
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