
 

 
 
 
 

 

Štátna pomoc vo forme 

poskytnutia bankových záruk 

a bonifikácie úrokov z úverov 
 
 
Dátum spracovania: 20.4.2020 

 

 

Ministerstvo financií SR („MF SR“) predstavilo v rámci 

vládneho balíka opatrení zákon o niektorých 

mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v 

súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID-19. Na základe tohto zákona bolo 

prijatých viacero zmien v daňovej a finančnej oblasti. Vo 

finančnej oblasti ide konkrétne o poskytovanie 

bankových záruk, ktoré bolo tiež predstavené vládou v 

balíčku prvej pomoci. V tomto článku vám ponúkame 

praktický prehľad o podmienkach tohto opatrenia.  

 

 

1. Účel 

 

Cieľom je pomôcť malým a stredným podnikom („MSP“) 

vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami spôsobenými 

súčasnou situáciou a napriek krízovej situácii udržať 

pracovné miesta. 

 

 

2. Oprávnený príjemca 

 

Oprávneným príjemcom tejto finančnej pomoci sú malé a 

stredné podniky (MSP), ktoré spĺňajú nižšie uvedené 

podmienky pomoci.  

 

Pod pojmom MSP treba rozumieť podnik bez ohľadu na jeho 

právnu formu (teda aj SZČO, partnerstvá alebo združenia), 

ktorý  

 zamestnáva menej ako 250 osôb a  

 ktorého ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo 

celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR. 

 

 

 

 

                                                           
1 Úrok sa stanoví podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu 

stanovenia referenčných a diskontných sadzieb. 

3. Forma pomoci 

 

MF SR  môže poskytnúť finančnú pomoc prostredníctvom 

Exportno-importnej banky SR a Slovenskej záručnej a 

rozvojovej banky („banka“) vo forme 

 záruky za úver poskytnutý bankou, 

 úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou 

(„bonifikácia úroku“). 

 

Záruka za úver poskytnutý bankou je záväzok MF SRvoči 

MSP, že uspokojí záväzok MSP vyplývajúci zo zmluvy o úvere 

uzavretej medzi bankou a MSP, v prípade ak ho MSP nebude 

môcť plniť. Inými slovami, štát ako ručiteľ (v ktorého mene 

bude vystupovať MF SR) bude plniť záväzky za MSP (dlžník) 

voči banke (veriteľ). V takomto prípade sa MSP síce zbaví 

záväzku voči banke, ale následne bude mať povinnosť splatiť 

záväzok voči MF SR z realizovanej záruky spolu s úrokom1. 

 

                

4. Podmienky poskytnutia pomoci 

 

Na poskytnutie záruky musí MSP ku dňu podpisu zmluvy                 

s bankou spĺňať nasledovné podmienky: 

 nie je agentúrou dočasného zamestnávania a nemá 

oprávnenie na sprostredkovanie zamestnania za 

úhradu, vydané podľa osobitného predpisu, 

 nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne záväzky na 

poistnom na sociálne poistenie alebo záväzky na 

povinných príspevkoch na starobné dôchodkové 

sporenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní, 

 nemá voči zdravotnej poisťovni záväzky na poistnom 

na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote 

splatnosti viac ako 180 dní, 

 nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie alebo 

reštrukturalizácia a 

 spĺňa ďalšie podmienky stanovené bankou. 



 

 
 
 
 
Na poskytnutie záruky za úver sa nevzťahujú ustanovenia o 

ručení podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka. To 

znamená, že ide o úplne autonómnu úpravu ručenia ako 

štátnej pomoci pre MSP v čase krízy spôsobenej pandémiou 

COVID-19. 

 

Aby mohla byť MSP poskytnutá bonifikácia úroku (úhrada 

úroku z úveru) zo štátneho rozpočtu, musí MSP spĺňať 

nasledovné podmienky: 

 v období určenom v zmluve o úvere udrží úroveň 

zamestnanosti určenú v zmluve o úvere a 

 na konci tohto obdobia nebude mať 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. 

 

V súčasnosti nepoznáme všetky podmienky pre tento typ 

pomoci, avšak na základe verejne dostupných zdrojov sa 

domnievame, že zo strany štátu by mohlo dôjsť k úhrade 

celého úroku z úveru. To znamená, že by spoločnosti mohli 

po splnení všetkých podmienok čerpať bezúročné úvery. 
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5. Výška finančnej pomoci  

 

Finančnú pomoc možno v súlade s podmienkami pomoci de 

minimis (v zmysle čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 1407/2013) 

poskytnúť najviac do sumy 200 000 EUR na jeden podnik 

(resp. 100 000 EUR v prípade podniku vykonávajúceho cestnú 

nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu). 

 

Na základe tohto opatrenia by mali podnikatelia (MSP) aj v 

týchto časoch ľahšiu možnosť získať potrebný prevádzkový 

úver.  

 

Slovenská záručná a rozvojová banka na svojej stránke už 

zverejnila informáciu, že s účinnosťou od 20.4.2020 

poskytuje prevádzkový úver „PODNIKATEĽ 2020“.  

 

Viac informácií nájdete priamo na stránke: 

https://www.szrb.sk/sk/novinky/prevadzkovy-uver-

podnikatek-2020/. 
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