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Charakter produktu a platná legislatíva
Produkt určený pre slovenských exportérov s aktivitami na
teritóriách rozvojových krajín, kde nie je možné realizovať
štátnu podporu exportu bez zvýhodnenia vývozného úveru
Produkt umožňuje slovenským exportérom ponúknuť ich
zahraničným verejným kupujúcim vo vybraných rozvojových
krajinách dlhodobé financovanie za zvýhodnených
podmienok
Ustanovenia § 12 zákona 392/2015 Z. z. o rozvojovej
spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Do dnešného dňa bez realizácie pilotného projektu –
problémy v textácií zákona
Zmena zákona realizovaná nepriamou novelizáciou Zákona
o rozvojovej spolupráci prostredníctvom zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa Zákon o EXIMBANKE SR a ktorý zároveň
novelizuje aj Zákon o rozvojovej spolupráci – účinnosť novely
od 1.10.2019

Základné podmienky pre projekty zvýhodnených úverov
Kupujúci – zahraničný verejný odberateľ slovenských tovarov alebo
služieb (napr. ministerstvá, štátne inštitúcie, municipality, právnické osoby
so štátnou zárukou a pod.)
Dlžník - zahraničný verejný odberateľ alebo banka zahraničného
verejného odberateľa
Vývozca – podnikateľ so sídlom a miestom podnikania na Slovensku,
novela Zákona o EXIMBANKE SR rozšírila definíciu aj o iné subjekty (napr.
neziskové organizácie a iné združenia)
Minimálny slovenský podiel 50% - z celkových nákladov na realizáciu
projektu
Dlhodobý charakter projektu so splatnosťou vývozného úveru nad 2 roky
Preukázateľný rozvojový aspekt projektu

Participujúce inštitúcie na schéme zvýhodnených úverov
EXIMBANKA SR
Poisťuje alebo financuje projekty zvýhodnených úverov
Miesto prvého kontaktu pre exportéra alebo jeho
financujúcu banku
Navrhuje kalkuláciu zvýhodnenia zvýhodneného úveru
Monitoruje podporené projekty
Ministerstvo financií SR
Posudzuje rozvojový aspekt projektov s MZVEZ SR
Participuje na Medzirezortnej pracovnej skupine
Schvaľuje kalkuláciu zvýhodnenia zvýhodneného úveru
Monitoruje podporené projekty

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Garant zákona 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci
Posudzuje rozvojový aspekt projektov s MF SR
Organizuje zasadnutia Medzirezortnej pracovnej skupiny
(spolu s MF SR, MH SR a vecne príslušným rezortom)

Základné podmienky pre projekty
Kapitola III Konsenzu OECD
USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VIAZANEJ POMOCI – definujú
Oprávnenosť krajín – každoročne aktualizovaný zoznam OECD na základe
hodnotenia Svetovej banky
Oprávnenosť projektov – transakcie, ktoré nie sú za štandardných
komerčných podmienok finančne životaschopné
Minimálna úroveň zvýhodnenia a jej výpočet - 35% alebo 50%

Flexibilnejšie podmienky ako pri štandardných komerčných vývozných
odberateľských úveroch a to najmä v otázkach:
Výšky predplatby (štandardne min. 15%) – bez predplatby
Dĺžky grace period (štandardne 0,5 roka) – max. 10 rokov
Dĺžky splatnosti úveru (štandardne 10 rokov) – max. 25 rokov
Platí rovnaké zaradenie krajín do rizikových kategórií podľa OECD

Zvýhodnenie zvýhodneného úveru
Slovenský exportér môže ponúknuť svojmu zahraničnému partnerovi
financovanie nákupu slovenskej produkcie alebo služieb za
zvýhodnených podmienok, ktoré sú dosiahnuté prostredníctvom:

zvýhodnenej úrokovej sadzby (príspevok na splatenie časti
úrokov)
predĺženia splatnosti úveru a odkladu prvej splátky istiny
možnosti použiť príspevok na splatenie časti úveru (istiny
poskytnutého úveru )
Parametre zvýhodnenia určuje MF SR po prerokovaní s MZVEZ SR tak,
aby boli splnené podmienky medzinárodných pravidiel a dosiahnutá
úroveň minimálneho zvýhodnenia úveru (35 alebo 50%), pričom pri
tomto určení prihliada na vplyv príspevku na splatenie časti úrokov a
príspevku na splatenie časti úveru na schodok rozpočtu verejnej
správy SR
Tieto príspevky budú kryté z výdavkov štátneho rozpočtu a súčasne
budú vykazované do OECD ako oficiálna rozvojová spolupráca (ODA)
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Selekcia projektov
Sektorové priority obchodne viazanej pomoci – prienik so
Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR 2019-2023
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Vybavenie školských
zariadení, vzdelávanie na
všetkých stupňoch škôl,
odborné zručnosti

Selekcia projektov
Sektorové priority obchodne viazanej pomoci – prienik so
Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR 2019-2023

Podpora tvorby
trhového
prostredia

Infraštruktúra

Potravinová
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Kvalitné
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Vybavenie zdravotníckych
zariadení, zdravotná
starostlivosť, výživové
programy, vzdelávanie a
osveta obyvateľstva,
vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov

Selekcia projektov
Sektorové priority obchodne viazanej pomoci – prienik so
Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR 2019-2023

Podpora tvorby
trhového
prostredia

Infraštruktúra

Potravinová
bezpečnosť

Kvalitné
vzdelávanie

Dobré zdravie

Dobrá správa
vecí verejných

Reforma verejného sektora,
riadenie verejných financií,
podpora právneho štátu,
budovanie kapacít samospráv,
reforma bezpečnostného
sektora

Selekcia projektov
Sektorové priority obchodne viazanej pomoci – prienik so
Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR 2019-2023

Podpora tvorby
trhového
prostredia

Infraštruktúra

Kvalitné
vzdelávanie

Dobré zdravie

Potravinová Dobrá správa vecí
bezpečnosť verejných

Zavádzanie nových techník a
postupov, spracovanie
poľnohospodárskych
produktov, tvorba pracovných
miest v sektore

Selekcia projektov
Sektorové priority obchodne viazanej pomoci – prienik so
Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR 2019-2023

Podpora tvorby
trhového
prostredia

Infraštruktúra

Potravinová
bezpečnosť

Kvalitné
vzdelávanie

Dobré zdravie

Dobrá správa vecí
verejných

Vodné hospodárstvo,
manažment vodných a iných
prírodných zdrojov,
zásobovanie pitnou vodou,
čistenie odpadových vôd,
odpadové hospodárstvo,
alternatívne zdroje energie,
zvyšovanie odolnosti voči
prírodným katastrofám,
obnova ekosystémov

Selekcia projektov
Sektorové priority obchodne viazanej pomoci – prienik so
Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR 2019-2023
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verejných

Podpora mikro podnikania a
SMEs, zavádzanie inovácií,
tvorba pracovných miest

Odvetvia na Slovensku s významným potenciálom
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Selekcia projektov
Teritoriálne priority obchodne viazanej pomoci
– prienik so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR 2019-2023
Východné partnerstvo EÚ (Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina)
Západný Balkán (Kosovo)
Východná subsaharská Afrika (Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Keňa,
Rwanda, Somálsko, Tanzánia, Uganda)
Blízky východ (Sýria)
Afganistan
Iné krajiny, ktoré sú oprávnené na prijímanie obchodne viazanej pomoci a sú
akceptovateľné odborom riadenia rizík EXIMBANKY SR
Zoznam oprávnených krajín platný od 14.8.2019http://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/documents/oecd-exportcredits-prevailing-list-of-countries-repayment-terms-and-aid-eligibility.pdf
Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce
https://www.slovakaid.sk/sites/default/files/strednodoba_strategia_rozvojovej
_spoluprace_sr_2019-2023.pdf

Oprávnené krajiny
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zvýhodnenia
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Ukrajina
Moldavsko
Egypt
Tunisko

Výhody pre slovenských exportérov
Bezpečná možnosť prieniku na teritóriá
rozvojových krajín, na ktoré nie je možné vstúpiť
bez zvýhodnenia
Možnosť ponúknuť zahraničnému verejnému
odberateľovi výhodné financovanie na nákup
slovenských tovarov a služieb
„Otvorenie dverí“ pre ďalšie aktivity a spoluprácu
s partnermi na teritóriu

Príspevok k udržateľnému rozvoju
nízkopríjmových krajín
Získanie skúseností s rozvojovými projektmi a
budovanie znalostí v rozvojových programoch

Private Sector Liaison Officer
EXIMBANKA SR prevzala agendu Private Sector
Liaison Officer (PSLO) v SR – od 1.11.2019

Hlavná úloha = spájanie SK podnikateľov s
medzinárodnými finančnými inštitúciami (WB,
IFC,EBRD, EIB, regionálne rozvojové banky, atď.)
Vyhľadávanie obchodných príležitostí v
rozvojových krajinách, ktoré sú financované zo
zdrojov IFIs
Pomoc pri vytváraní exportných konzorcií
Pomoc pri identifikácii lokálnych partnerov
(častokrát nevyhnutná podmienka pre úspech v
tendri IFIs)

Private Sector Liaison Officer
Ciele EXIMBANKY SR ako PSLO:
Vybudovať databázu SK spoločností, ktoré majú záujem
o trhy rozvojových krajín (verejné aj privátne projekty)
Zintenzívniť spoluprácu so ZÚ SR v rozvojových krajinách
(kľúčové pre facilitovanie kontaktov s lokálnymi firmami)
Vybudovať dobré partnerské vzťahy s IFIs
Organizácia seminárov a workshopov za účasti IFIs
(seminár v Košiciach vo februári 2020) a spoločných
podujatí s PSLO susedných krajín (HU, CZ, AT)

Vzdelávanie SK firiem o tom, ako postupovať a uspieť v
tendroch IFIs

Ďakujem za pozornosť
Ing. Silvia Gavorníková

Riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov
+421 259 398 408

gavornikova@eximbanka.sk

