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EIB na Slovensku v roku 2018 
 
 
Na Slovensku, podobne ako v iných krajinách EÚ, EIB podporuje investičné projekty, 
ktoré znižujú rozdiely v oblasti regionálneho rozvoja, posilňujú hospodársku 
konkurencieschopnosť a zlepšujú životnú úroveň ľudí. Objem pôžičiek, ktoré poskytla 
EIB v Slovenskej republike, predstavoval v roku 2018 sumu približne 616 mil. EUR. 
Za posledných päť rokov (2014 – 2018) banka poskytla finančné prostriedky v 
celkovej výške približne 3,7 mld. EUR na financovanie projektov na Slovensku. 
Financovanie projektov, ktoré prispievajú k hospodárskemu pokroku v oblastiach 
prijímajúcich pomoc z EÚ, zostáva kľúčovou činnosťou EIB. Na Slovensku je väčšina 
regiónov v plnej miere oprávnená prijímať pôžičky od EIB, ako aj príspevky zo 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu Európskej únie. 
 

 
 
Strategická infraštruktúra 

 
V roku 2018 poskytla banka EÚ slovenskej vláde 320 mil. EUR na dopravnú infraštruktúru. Z finančných 
prostriedkov EIB sa spolufinancujú prioritné projekty, ktorým je od roku 2014 do roku 2020 poskytovaná 
podpora z fondov EÚ. Táto pôžička je po pôžičke vo výške 350 mil. EUR poskytnutej v roku 2015 druhou 
tranžou balíka pôžičiek EIB v objeme 670 mil. EUR. 
 
Financovanie EIB je kombinované s grantmi EÚ z operačného programu pre integrovanú infraštruktúru a z 
Nástroja na prepájanie Európy, v rámci ktorých sa poskytla suma v celkovej hodnote 4,7 mld. EUR. Z tejto 
podpory sa budujú chýbajúce úseky železničnej a cestnej siete pozdĺž strategických transeurópskych 
koridorov, nakupujú sa železničné koľajové vozidlá a buduje sa prístavná infraštruktúra. Investície poputujú aj 
do rozvoja električkového parku miest, na modernizáciu regionálnych ciest a obchvatov a na zavádzanie 
inteligentných systémov dopravy a riadenia pre cesty a železnice. 
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EIB schválila 32 individuálnych investičných projektov, ku ktorým patrí napríklad modernizácia železničnej 
trate Púchov – Žilina, vďaka ktorej môžu vlaky na tomto úseku dosiahnuť rýchlosť až 160 km/h. Projekty 
zahŕňajú aj budovanie súvisiacej infraštruktúry, integrovaných terminálov a záchytných parkovísk. Z 
finančných prostriedkov EIB sa bude financovať modernizácia verejnej dopravy v Bratislave, električky v 
Košiciach a trolejbusy v Prešove a Žiline. K ďalším projektom patrí obnova štátnych ciest, mostov a obchvatov 
v Brezne a Bardejove. 
 
Podpora pre slovenské podniky 
 
EIB je dlhodobým partnerom slovenských podnikov. Minulý rok bolo poskytovanie pôžičiek EIB určených pre 
podniky zamerané najmä na odvetvie energetiky. Banka poskytla pôžičku vo výške 60 mil. EUR Slovenským 
elektrárňam, ktoré sú dlhodobým partnerom banky EÚ, na podporu zvýšenia jadrovej bezpečnosti v jadrových 
elektrárňach. Tieto investície umožnili Slovenským elektrárňam plnenie svojich povinností vyplývajúcich z 
právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov a podporili bezpečnú prevádzku nízkouhlíkovej 
výroby elektrickej energie. Slovenské elektrárne vykonávajú určité opatrenia vymedzené v národnom akčnom 
pláne pre Slovensko, ktoré boli pripravené na základe európskych záťažových testov pre jadrové elektrárne 
po havárii vo Fukušime. 
 
EIB v roku 2018 poskytla aj pôžičku vo výške 60 mil. EUR slovenskej plynárenskej spoločnosti SPP – 
distribúcia, a.s. na financovanie jej štvorročného investičného programu. Zahŕňa najmä výmenu starých 
potrubí prevádzkovaných pod rôznymi tlakmi, obnovu regulačných staníc a aktualizáciu kľúčových 
informačných systémov a meracích zariadení v rôznych častiach Slovenska. 
 
Pôžičky pre MSP a spoločnosti so strednou kapitalizáciou 
 
EIB uzatvorila v roku 2018 päť zmlúv o sprostredkovaných pôžičkách v hodnote 165 mil. EUR s 
inštitúciami financovania na Slovensku. Tieto inštitúcie požičiavajú financie EIB malým a stredným 
podnikom a obciam na podporu miestnej infraštruktúry, ochrany životného prostredia, energetiky, 
výskumu a vývoja, inovácií a služieb vrátane cestovného ruchu. 
 
Pôžičky EIB pomáhajú malým a stredným podnikom získať strednodobé a dlhodobé financie za 
dobré sadzby. Odhaduje sa, že z pôžičiek EIB sa na Slovensku bude financovať celkovo 
320 projektov MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou, ktorými sa podporí približne 
233 000 pracovných miest. 
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Príklady projektov: 50 mil. EUR na podporu vývozných podnikov 
 
Minulý rok banka EÚ poskytla 50 mil. EUR EXIMBANKE na financovanie projektov 
podporovaných malými a strednými podnikmi na Slovensku orientovanými na vývoz. 
EXIMBANKA, ako národná vývozná finančná inštitúcia krajiny, prispieva k politikám slovenskej 
vlády v oblasti hospodárskeho rozvoja. 
 

 
 
Poradenské služby EIB 
 
 
Poradenské služby sa na Slovensku poskytujú najmä prostredníctvom nástroja JASPERS, 
Európskeho centra investičného poradenstva (EAIH), Poradenských služieb v oblasti finančných 
nástrojov (FIA), Poradenských služieb InnovFin (IFA) a Európskeho odborného centra pre verejno-
súkromné partnerstvá (EPEC). 
 
 
JASPERS (Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch) funguje na Slovensku 
od roku 2006. Doteraz bolo dokončených 90 úloh, z toho 70 % v odvetví dopravy a 82 % na podporu 
veľkých projektov. Okrem toho 27 úloh stále prebieha. Pri viac ako tretine z nich (40 %) pomáhame 
budovať kapacity alebo poskytujeme horizontálne a strategické poradenstvo.  V roku 2018 sa 
v rámci nástroja JASPERS dokončilo na Slovensku 16 úloh. Aj v tomto prípade väčšina pomoci 
putovala do odvetvia dopravy (81 % všetkých úloh). Z nástroja JASPERS sa teraz poskytuje pomoc 
väčšiemu počtu odvetví, napríklad odvetviu inteligentného rozvoja. V roku 2018 sa v rámci neho 
dokončila úloha, ktorá by mala zlepšiť širokopásmové pripojenie na internet v Slovenskej republike, 
a začalo sa pracovať na úlohe, ktorá by mala viesť k stratégii inteligentných miest a k plánu pre 
Bratislavu.   

 

Centrum poradenstva ako partnerský program medzi EIB a Európskou komisiou je na Slovensku 
aktívne zastúpené. Do konca roka 2018 centrum vybavilo 16 žiadostí o poradenstvo a poskytlo 
poradenskú podporu dvom investičným platformám. Bolo podpísané memorandum o porozumení 
so spoločnosťou Slovak Investment Holding (SIH). V marci 2018 centrum EIAH a spoločnosť SIH 
zorganizovali v Bratislave putovnú kampaň EIAH. Centrum poskytuje prostredníctvom 
Poradenských služieb v oblasti finančných nástrojov podporu spoločnosti SIH pri identifikácii a 
vývoji série projektov s cieľom vytvoriť investičné príležitosti v oblasti inteligentných miest (investičná 
platforma pre inteligentné mestá). 

 
Poradenské služby v oblasti finančných nástrojov poskytujú v úzkej spolupráci s nástrojom 
JASPERS poradenstvo ministerstvu financií v súvislosti s využívaním zmlúv o energetickej 
efektívnosti pre obnovu budov vo verejnom sektore. Táto úloha zahŕňa poradenstvo týkajúce sa 
vzorových zmlúv a financovania spoločností poskytujúcich energetické služby (ESCO). 
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Európsky investičný fond 
 
Európsky investičný fond (EIF) je špecializované rameno EIB, ktoré poskytuje riešenia v oblasti rizikového 
financovania finančným sprostredkovateľom na podporu MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou a 
na presadzovanie inovácií v Európe. V roku 2018 vyčlenil viac ako 10 mld. EUR na podporu podnikateľskej 
činnosti, čo pákovým efektom prinesie dodatočný kapitál v objeme približne 43,7 mld. EUR. 
 
EIF vyčlenil 3,5 mld. EUR na vlastné imanie v podobe 155 operácií s vlastným imaním vo fondoch v 
počiatočnom štádiu a v štádiu rastu, s predpokladanou budúcou sumou 19 mld. EUR získanou v rámci 
dodatočných záväzkov. Čo sa týka záruk, vyčlenil 6,5 mld. EUR na 151 operácií, čo podnietilo vznik nových 
pôžičiek v hodnote 23,9 mld. EUR pre MSP. Celková podpora EIF pre mikropodniky a sociálne podniky 
predstavovala 95 mil. EUR, vytvárajúc tak objem pôžičiek v hodnote viac ako 864 mil. EUR. V roku 2018 
podporil EIF spolu viac ako 280 000 MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou, čím sa udržalo približne 
2,75 milióna pracovných miest. 
 
EIF poskytol v roku 2018 na Slovensku 14,4 mil. EUR v 3 operáciách zameraných na dosiahnutie budúcej 
sumy 71 mil. EUR. Z operácií EIF malo na Slovensku v roku 2018 prospech približne 1 400 podnikov, 
pričom sa podporilo zhruba 6 700 pracovných miest. 
 
Viac informácií nájdete na stránke: www.eif.org/slovakia. 
 

 
 

 
EIB v skratke 
 
EIB je inštitúcia EÚ, ktorá poskytuje dlhodobé pôžičky a ktorú vlastnia všetky krajiny EÚ. Zabezpečuje 
dlhodobé financovanie dostupné pre zdravé projekty, ktoré prispievajú k rastu, vzniku pracovných miest, 
regionálnej konvergencii a opatreniam v oblasti klímy v Európe i mimo nej. Jej celkové financovanie 
predstavovalo v roku 2018 sumu 55,6 mld. EUR. 
 
Na dosiahnutie maximálneho vplyvu EIB kombinuje zdroje EÚ so svojimi pôžičkami a poradenstvom v 
technických a finančných aspektoch. 
 
Implementáciou Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) EIB podporuje oživenie ekonomiky v 
Európe. Do konca roka 2018 skupina EIB vyčlenila 70,4 mld. EUR v rámci fondu EFSI, čím sa podarilo 
zmobilizovať celkové investície vo výške 375,5 mld. EUR, čiže 75 % cieľovej sumy 500 mld. EUR. 
 
Potenciálne investície naštartované skupinou EIB na Slovensku vďaka operáciám fondu EFSI dosiahli do 
konca roka 2018 celkový objem 1,2 mld. EUR. EIF podpísal 7 operácií v rámci fondu EFSI s celkovým 
príspevkom EIF vo výške 80 mil. EUR. 
 
Činnosť EIB vo svete vyjadrujú externé priority EÚ. EIB aktívne pôsobí hlavne v krajinách čakajúcich na 
vstup do EÚ a u susedov na juhu a východe. EIB takisto pôsobí v krajinách Afriky, Karibiku a Tichomoria, 
v Ázii a Latinskej Amerike, kde podporuje projekty zamerané na rozvoj miestneho súkromného sektora, 
sociálnu a hospodársku infraštruktúru a na oblasť klímy. 
 
EIB je finančne autonómna a väčšinu svojich úverových zdrojov získava na medzinárodných kapitálových 
trhoch prostredníctvom emisie dlhopisov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eif.org/slovakia
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Celkové úspechy skupiny EIB v roku 2018 
Financovanie skupinou EIB v celkovej sume 

64,2 mld. EUR. 

Do konca roka 2018 skupina EIB schválila 

70,4 mld. EUR v rámci fondu 

EFSI pre viac ako 1 000 finančných 
operácií, ktoré by mali od spustenia fondu 
EFSI podporiť investície v hodnote 
375 mld. EUR. 

13,5 mld. EUR 
Podpora skupiny EIB pre inovácie a 
zručnosti vrátane vzdelávania a digitálnej 
infraštruktúry. 

23,3 mld. EUR 
Podpora skupiny EIB pre MSP a spoločnosti 
so strednou kapitalizáciou – doteraz 
najväčší objem. 

12,25 mld. EUR na podporu 
kľúčovej infraštruktúry v doprave a 
energetike, ako aj infraštruktúry miest. 

15,15 mld. EUR na projekty v 
oblasti ochrany životného prostredia 
podporujúce hospodárnosť zdrojov a 
udržateľnosť. 
 

 
 
 

 
Viac informácií o činnosti EIB na Slovensku: www.eif.org/slovakia. 
 
Kontakt s tlačou: 
 
Dušan Ondrejička 
Tel.: +352 4379-83334 
E-mail: d.ondrejicka@eib.org 
 
Sekretariát tlačovej kancelárie 
Tel.: +352 4379-21000 
Fax: +352 4379-61000 
E-mail: press@eib.org 
www.eib.org/press 

Všeobecné kontakty: 
 
Európska investičná banka 
Boulevard Konrad Adenauer 98 – 100 
L-2950 Luxemburg 
 
Informačná kancelária 
Tel.: +352 4379-22000 
Fax: +352 4379-62000 
E-mail: info@eib.org 
www.eib.org 
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