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ÚVEROVÁ ČINNOSŤ EIB NA SLOVENSKU 
v rokoch 2015 – 2019 podľa sektorov
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• Výsledkom činností skupiny EIB  
(EIB a EIF) v roku 2019 je podpora 
investícií v hodnote 251 mil. EUR  
na Slovensku.

• Očakáva sa, že zo skupiny EIB bude mať 
prospech 2 300 podnikov, pričom sa 
podporí 24 200 pracovných miest.

• Vďaka zapojeniu Európskeho fondu pre 
strategické investície – ústrednej časti 
Investičného plánu pre Európu – sa 
očakáva, že na Slovensku sa zmobilizuje 
1,45 mld. EUR v investíciách.

Na Slovensku Európska investičná banka a Európsky investičný fond, spoločne tvoriace skupinu EIB, podporujú 
investičné projekty, ktoré znižujú rozdiely v regionálnom rozvoji, posilňujú hospodársku konkurencieschopnosť a 
zvyšujú životnú úroveň Slovákov. Úverová činnosť EIB v roku 2019 dosiahla objem približne 204 mil. EUR. Za posledných 
päť rokov (2015 – 2019) poskytla banka finančné prostriedky v sume 3,24 mld. EUR na financovanie projektov v krajine.
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FINANCOVANIE V RÁMCI INVESTIČNÉHO PLÁNU PRE 
EURÓPU NA SLOVENSKU

Investičný plán pre Európu (Junckerov plán) je jednou z kľúčových iniciatív EÚ na zrýchlenie investícií v Európe a je 
zameraný na tvorbu pracovných miest a podporu rastu. Umožňuje inteligentnejšie využívanie a kombinovanie 
nových a doterajších finančných zdrojov. Skupina EIB zohráva v tomto investičnom pláne kľúčovú úlohu. So zárukami 
z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) sa EIB a EIF dokážu angažovať v projektoch s vyšším rizikom a 
povzbudzovať súkromných investorov, aby sa zapojili do financovania strategických projektov.

Od začiatku pôsobenia EFSI do konca roka 2019 sa pre projekty podporené z EFSI na Slovensku schválila suma 555 mil. EUR 
a očakáva sa, že sa zmobilizuje 1,45 mil. EUR v investíciách.

Minulý rok vyčlenila EIB sumu 10 mil. EUR pre fond rizikového kapitálu Venture to Future Fund na investovanie hlavne 
do MSP so sídlom na Slovensku – vo forme vlastného kapitálu a kvázi vlastného kapitálu. Predpokladá sa, že prospech 
zo súhrnného finančného príspevku od všetkých investorov (40 mil. EUR) bude mať okolo 20 MSP. Fond vznikol 
s podporou Slovak Investment Holding (SIH) – miestnej národnej podpornej inštitúcie. Cieľom tejto operácie je 
podporovať rozvoj na trhu s vlastným imaním na Slovensku. Fond bude fungovať ako doplnok k existujúcim nástrojom 
financovania na báze equity so zameraním na tie sektory a geografické oblasti, ktoré sú vylúčené z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) alebo sú z nich financované iba čiastočne.

PODPORA MESTSKEJ MOBILITY V BRATISLAVE
Minulý rok poskytla EIB mestu Bratislava pôžičku v sume 50 mil. EUR, ktorá je zameraná na podporu cieľov 
mesta ďalej rozvíjať udržateľnú mestskú dopravu a ktorá dopĺňa fondy EÚ. Investície, ktoré sa majú financovať 
z tejto rámcovej pôžičky, sa zameriavajú na rozvoj a celkové skvalitnenie električiek a trolejbusov, integrovanie 
verejnej dopravy s inými spôsobmi dopravy, ako aj na propagáciu aktívnej dopravy v Bratislave. Očakáva sa, že 
budú ďalej podporovať nielen posledný trend, ktorým je pozitívny dopyt po verejnej doprave, ale v konečnom 
dôsledku budú viesť k prechodu od využívania súkromných áut na udržateľnejšie spôsoby dopravy, ako je verejná 
doprava, jazdenie na bicykli alebo chodenie pešo, ktoré spolu predstavujú približne 60 % z celkového modálneho 
podielu na doprave v Bratislave. Bude to mať pozitívny vplyv na zmenu klímy a na zlepšenie životných podmienok 
Bratislavčanov a ľudí, ktorí dochádzajú do mesta za prácou.

https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_sk
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Hlavnými projektmi v tomto rámci budú obnova a rozšírenie súčasných električkových tratí, ako aj realizácia 2. etapy 
výstavby novej električkovej trate, ktorá prepojí centrum mesta s najľudnatejším sídliskom Petržalkou.

PÔŽIČKY PRE MSP A SPOLOČNOSTI SO STREDNOU 
KAPITALIZÁCIOU
V roku 2019 poskytla EIB úverové linky trom bankovým skupinám pôsobiacim na Slovensku. Tieto inštitúcie postupujú 
financie EIB malým a stredným podnikom a obciam na podporu miestnej infraštruktúry, opatrenia v oblasti klímy, 
ochrany životného prostredia, energetiky, výskumu a vývoja, inovácií a služieb vrátane cestovného ruchu.

Pôžičky EIB uľahčujú prístup MSP k financovaniu za prijateľných podmienok. V roku 2019 malo na Slovensku zo 
sprostredkovaných pôžičiek od EIB prospech zhruba 904 projektov, ktoré predložili MSP a spoločnosti so strednou 
kapitalizáciou a ktoré podporili približne 18 000 pracovných miest.

PORADENSKÉ SLUŽBY EIB NA SLOVENSKU
Poradenské služby na Slovensku sa poskytujú najmä prostredníctvom Spoločnej pomoci na podporu projektov 
v európskych regiónoch (JASPERS), Európskeho centra investičného poradenstva, tímu Poradenstva v oblasti 
finančných nástrojov (FIA) (vrátane platformy fi-compass a bilaterálnych služieb), Poradenských služieb InnovFin 
(IFA), Európskeho odborného centra pre verejno-súkromné partnerstvá (EPEC) a Európskeho nástroja miestnej 
pomoci v oblasti energie (ELENA).

Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch (JASPERS)

Na Slovensku sa v roku 2019 v rámci nástroja JASPERS dokončili tri úlohy. Pomoc v rámci nástroja JASPERS sa na 
Slovensku začala poskytovať v roku 2006. K dnešnému dňu bolo dokončených 87 poradenských úloh a 27 prebieha 
(takmer 74 % v sektore dopravy). Sedemdesiatšesť z týchto 114 úloh sú veľké projekty, 14 úloh sú menšie projekty a 
24 úloh sú horizontálne iniciatívy, resp. iniciatívy na budovanie kapacít. Od roku 2007 doteraz schválila EK 46 veľkých 
projektov, ktoré mali úžitok z poradenskej podpory a/alebo podpory pri hodnotení v rámci nástroja JASPERS, čo 
predstavuje objem grantov EK v celkovej výške 4,58 mld. EUR a celkové projektové náklady vo výške 8,35 mld. EUR. 
Na Slovensku sa v roku 2019 dokončili v rámci nástroja JASPERS 4 úlohy spojené s hodnotením. Pre prebiehajúce 
programové obdobie 2014 – 2020 schválila EK 10 veľkých projektov v rámci EŠIF, čo predstavuje objem grantov vo 
výške takmer 1,73 mld. EUR a celkový objem investícií vo výške viac ako 3 mld. EUR.

Európske centrum investičného poradenstva je partnerstvo medzi EIB a Európskou komisiou a súčasť druhého 
piliera Investičného plánu pre Európu. Toto poradenské centrum je jednotným miestom vstupu ku komplexnej 
ponuke poradenských služieb a technickej pomoci. Do decembra 2019 spracovalo centrum 25 žiadostí zo Slovenska 
o poskytnutie poradenských služieb, počnúc žiadosťami o informácie až po žiadosti o technickú pomoc, financovanie 
alebo oboje. Z tohto počtu bolo 17 žiadostí projektovo-špecifických, 5 žiadostí prišlo zo súkromného sektora a 4 
žiadosti získali nárok na komplexné poradenstvo. Centrum poskytlo podporu v oblastiach ako inteligentné mestá a 
investičné platformy, ako aj v iných oblastiach.

Poradenstvo v oblasti finančných nástrojov (Financial Instruments Advisory, FIA) poskytuje zainteresovaným 
subjektom z verejného a súkromného sektora odborné vedomosti a podporu pri identifikácii, tvorbe a implementácii 
finančných nástrojov a investičných fondov, v generickej forme aj vo forme šitej na mieru. fi-compass je platforma pre 
poradenské služby poskytované v oblasti finančných nástrojov v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF). Informácie o minulých a budúcich podujatiach sú dostupné na stránke www.fi-compass.eu/events. Na webovom 
sídle platformy fi-compass sa nachádza špeciálna stránka obsahujúca údaje a materiály týkajúce sa finančných nástrojov 
v rámci EŠIF na Slovensku, ktoré sú dostupné tu https://www.fi-compass.eu/financial-instruments/slovakia.

Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie (ELENA) patrí k širšiemu úsiliu EIB na podporu politických 
cieľov EÚ v oblasti klímy a energie. Táto spoločná iniciatíva EIB a Európskej komisie poskytuje granty pre technickú 
pomoc zameranú na implementáciu programov v oblasti energetickej efektívnosti, distribuovanej energie 
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z  obnoviteľných zdrojov a mestskej dopravy (viac na webovom sídle nástroja ELENA). Na Slovensku z nástroja ELENA 
momentálne prijíma pomoc Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, a to v rámci projektu energetickej 
efektívnosti v sume 1,5 milióna EUR, ktorý má zmobilizovať investície v sume 66,1 milióna EUR vo verejnom sektore. 
Ukončený bol projekt udržateľnej energie v regióne Prešov, pričom nástroj ELENA so sumou 0,9 milióna EUR podporil 
Prešovský samosprávny kraj pri príprave investícií v objeme 26 miliónov EUR v oblasti energetickej efektívnosti 
a 7,9 milióna EUR v oblasti využívania slnečnej energie a obnovy systému verejného osvetlenia (viac informácií sa 
nachádza v prehľade o projekte SEPR alebo v interaktívnej mape nástroja ELENA).

EPEC je jedinečná odborná sieť na báze členstva v oblasti verejno-súkromných partnerstiev a jej poslaním je 
podporovať verejný sektor pri vytváraní zdravých verejno-súkromných partnerstiev. Hlavné činnosti centra EPEC 
predstavujú analytickú prácu v oblasti verejno-súkromných partnerstiev, ako aj výmenu informácií a osvedčených 
postupov v oblasti verejno-súkromných partnerstiev medzi jeho členmi. Centrum EPEC poskytlo ministerstvu 
financií poradenstvo v niektorých aspektoch jeho metodického usmernenia týkajúceho sa verejno-súkromných 
partnerstiev vrátane posúdenia hodnoty za peniaze. Iné predchádzajúce činnosti zahŕňajú preskúmanie zmluvnej 
dokumentácie k verejno-súkromnému partnerstvu pre výstavbu diaľnice D4 z pohľadu Eurostatu.

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 2019 vyčlenil viac ako 10,2 mld. EUR na podporu podnikateľskej činnosti, 
čo pákovým efektom prinesie kapitál v objeme približne 58 mld. EUR.

EIF vyčlenil 3,3 mld. EUR na vlastné imanie v podobe 150 operácií s vlastným imaním vo fondoch v počiatočnom 
štádiu a v štádiu rastu, s predpokladanou budúcou sumou 27,3 mld. EUR získanou v rámci dodatočných záväzkov. 
Čo sa týka záruk, vyčlenil 6,7 mld. EUR na 197 operácií, čo podnietilo vznik nových pôžičiek v hodnote 30,4 mld. EUR 
pre MSP. Celková podpora EIF pre mikropodniky a sociálne podniky predstavovala 121,9 mil. EUR, vytvárajúc tak 
objem pôžičiek v hodnote viac ako 1 mld. EUR. V roku 2019 podporil EIF 323 000 MSP a spoločností so strednou 
kapitalizáciou, čím sa udržalo približne 2,7 milióna pracovných miest.

EIF poskytol v roku 2019 na Slovensku celkovo 46,8 mil. EUR v 3 záručných operáciách zameraných na dosiahnutie 
budúcej sumy 148 mil. EUR. Z operácií EIF malo na Slovensku v roku 2019 prospech približne 1 390 podnikov, 
pričom sa podporilo zhruba 6 200 pracovných miest.

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, tvorbe pracovných miest, regionálnej 
konvergencii a opatreniam v oblasti klímy v Európe i mimo nej. Jej celkové financovanie predstavovalo v roku 2019 
sumu 63,2 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 2019 skupina EIB vyčlenila 82,4 mld. EUR v rámci fondu EFSI, čím sa podarilo zmobilizovať celkové 
investície vo výške 458 mld. EUR, resp. 92 % cieľovej sumy 500 mld. 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.
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CELKOVÉ VÝSLEDKY SKUPINY EIB V ROKU 2019

Financovanie EIB 

63,12 mld. EUR

Financovanie EIF 

10,2 mld. EUR

Celkové financovanie skupiny EIB*

72,09 mld. EUR

Životné prostredie 

16,52 mld. EUR

MSP a stredne kapitalizované 
podniky 

25,52 mld. EUR 

Inovácie 

14,44 mld. EUR

Infraštruktúra 

15,61 mld. EUR

Klíma 
31% z celkového 

financovania

Investičný plán pre Európu 
Projekty EFSI schválené skupinou EIB  

predstavujú sumu 

84,2 mld. EUR

Investičný plán pre Európu

Investície v súvislosti s EFSI

458 mld. EUR

92 % z cieľa 500 mld. EUR
 * Celkové financovanie skupiny EIB nezahŕňa menšie prekrývanie vzniknuté z dôvodu spoločných záväzkov EIB a EIF.

Fotografie: Mesto Bratislava
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