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Činnosť skupiny EIB
na Slovensku v roku 2020

V rokoch 2016 až 2020
poskytla samotná EIB 

2,2 mld. EUR
na financovanie projektov na Slovensku

• Operáciami skupiny EIB (EIB a EIF) v roku 2020 

sa na Slovensku podporili investície v hodnote 

211 miliónov EUR

• Viac než 2 600 podnikov bude mať prospech 

z pomoci skupiny EIB, pričom sa podporí 

25 000 pracovných miest

• Očakáva sa, že vďaka Európskemu fondu pre 

strategické investície – hlavnej časti Investičného 

plánu pre Európu – sa v nových investíciách na 

Slovensku zmobilizuje celkovo 

2,02 miliardy EUR

Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond (EIF), spoločne tvoriace skupinu EIB, podporujú 

na Slovensku investičné projekty, ktoré znižujú rozdiely v európskych regiónoch, posilňujú hospodársku 

konkurencieschopnosť a zvyšujú životnú úroveň Slovákov.

Úvery skupiny EIB
v roku 2020
dosiahli na Slovensku objem

211 mil. EUR
• 148 miliónov EUR poskytla EIB
• 63 miliónov EUR poskytol EIF
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Činnosť skupiny EIB na Slovensku v roku 2020

FINANCOVANIE V RÁMCI INVESTIČNÉHO PLÁNU PRE 
EURÓPU NA SLOVENSKU
Investičný plán pre Európu, známy aj ako Junckerov plán, je jednou z kľúčových iniciatív Európskej únie na zrýchlenie investícií 
v Európe, tvorbu pracovných miest a podporu rastu. Navrhli ho skupina EIB a Európska komisia v snahe zaplniť investičnú medzeru, 
ktorá zostala po finančnej kríze v roku 2008, a to aktivovaním 315 miliárd EUR v dodatočných investíciách v Európskej únii do polovice 
roka 2018. Kľúčom k naplneniu tohto prísľubu bol záručný program v objeme 21 miliárd EUR, teda Európsky fond pre strategické 
investície (EFSI). V júli v roku 2018, presne 3 roky po uvedení EFSI do činnosti, skupina EIB tento pôvodný cieľ prekonala. S rozšíreným 
a navýšeným mandátom na 500 miliárd EUR v roku 2017 skupina EIB prekonala teraz aj svoj druhý cieľ, keďže v dodatočných 
investíciách zaktivovala 535,4 miliardy EUR. Dokázala to v predstihu, pričom zmierňovala vplyv ochorenia COVID-19 na hospodárstvo 
Európy.

Od začiatku pôsobenia EFSI do konca roka 2020 sa pre projekty podporené z EFSI na Slovensku schválila suma 657 miliónov EUR. 
Očakáva sa, že zmobilizujú 2,02 miliardy EUR v investíciách do malých a stredných podnikov (MSP), sektoru dopravy, regionálneho 
rozvoja a výskumu a vývoja.

V roku 2020 podpísali EIB a EIF záruku vo výške 48 miliónov EUR na mezanínovú tranžu syntetickej sekuritizácie portfólia úverov 
poskytnutých Slovenskou sporiteľňou (SLSP), najväčšou finančnou inštitúciou na Slovensku, na podporu MSP a spoločností so 
strednou kapitalizáciou zasiahnutých pandémiou ochorenia COVID-19. Túto operáciu zastrešuje EFSI a je súčasťou širšej pôžičky 
z programu aktívami zaistených cenných papierov EÚ v hodnote 2 miliardy EUR spravovanej skupinou EIB, zameranej na riešenie 
potrieb v oblasti prevádzkového kapitálu, likvidity a investičných obmedzení MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou 
zasiahnutých pandémiou ochorenia COVID-19 v Európe.

Podpora pre digitalizáciu poštových služieb 

V roku 2020 podpísala EIB pôžičku vo výške 32 miliónov EUR so Slovenskou poštou, slovenským štátnym prevádzkovateľom poštových 
služieb. Touto prvou pôžičkou prispeje EIB k digitalizácii a inovovaniu služieb a prevádzkových procesov Slovenskej pošty, pričom 
úver je určený na financovanie nových systémov IT a na špecializované poštové zariadenia ako triediace linky na balíky a digitálne 
integrované BalíkoBOXy. Projekt je súčasťou investičného plánu Slovenskej pošty na roky 2018 až 2021, cieľom ktorého je digitalizácia 
a transformácia prevádzky a portfólia služieb. Kľúčovým cieľom Slovenskej pošty je prispôsobiť svoju organizáciu zmenám v biznise, 
ktoré prinášajú internet a digitálne technológie, a naďalej plniť svoju úlohu poskytovateľa univerzálnej služby efektívne a s vysokou 
kvalitou. Očakáva sa, že investičný program Slovenskej pošty do veľkej miery podporí rozvoj digitálneho hospodárstva na Slovensku.

Podpora pre inovácie

V roku 2020 poskytla EIB vo financovaní 53 miliónov EUR skupine ZKW Group GmbH na jej výrobnú prevádzku v Krušovciach (Nitriansky 
kraj) ako súčasť pôžičky vo výške 150 miliónov EUR pre túto rakúsku skupinu. ZKW je vedúci dodávateľ v oblasti automobilového 
priemyslu, ktorý vyvíja a vyrába inovatívne prémiové svetelné systémy a elektronické moduly. Skupina ZKW v posledných rokoch 
výrazne formovala toto priemyselné odvetvie prostredníctvom sérií inovácií, ako napríklad sériovo vyrábané prvé laserové svetlomety. 
ZKW využije finančné prostriedky od EIB na investovanie do výskumu, vývoja a inovácií v oblasti inovatívnych automobilových 
svetelných systémov v Rakúsku a na Slovensku. Okrem toho chce ZKW investovať do špičkových strojových zariadení a vybavenia 
pre svoju výrobnú prevádzku na Slovensku. Podporovanie takýchto inovácií je kľúčom k posilňovaniu hospodárskeho rastu 
a zamestnanosti na Slovensku. 

Podpora pre MSP a spoločnosti so strednou kapitalizáciou

V roku 2020 poskytla EIB úverové linky dvom bankovým skupinám pôsobiacim na Slovensku: Slovenskej sporiteľni (SLSP) a SGEF 
CZ. Tieto inštitúcie postupujú finančné zdroje EIB malým a stredným podnikom a obciam na podporu miestnej infraštruktúry, 
opatrení v oblasti klímy, ochrany životného prostredia, energetiky, výskumu a vývoja, inovácií a služieb. Tento rok sa podpora 
poskytla najmä na pomoc MSP na zvládnutie vplyvu spôsobeného krízou COVID-19. Skupina EIB zriadila Európsky záručný fond 
(EZF), ktorý svoju činnosť začal na jeseň v roku 2020. EZF poskytuje záruky na uvoľnenie kapitálu pre národné podporné banky, 
miestne banky a iných finančných sprostredkovateľov, aby mohli poskytnúť viac financovania pre MSP, spoločnosti so strednou 
kapitalizáciou a podniky v Európskej únii. Zmobilizovaním ďalších financií od súkromného sektora sa fond EZF snaží vygenerovať až 

https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe_en
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://www.eib.org/en/products/egf/index.htm?q=&sortColumn=boardDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&language=EN&defaultLanguage=EN&statuses=approved&orstatuses=true&abstractProject=false&orabstractProject=true&orCountries=true&orBeneficiaries=true&orWebsite=true
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200 miliárd EUR pre hospodárstvo. Členské štáty EÚ poskytli záruky vo výške takmer 25 miliárd EUR. Slovensko prispelo do fondu EZF 
sumou 75 miliónov EUR.

Operáciami EIB sa na Slovensku v roku 2020 pomohlo 520 MSP a stredne kapitalizovaným podnikom a podporilo sa 15 500 
pracovných miest. EIF je špecializované rameno skupiny 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 2020 
vyčlenil EIF na podporu slovenských podnikov sumu 63 miliónov EUR, čo pákovým efektom prinesie v kapitáli okolo 453 miliónov EUR.

EIF investoval 30 miliónov eur do private equity fondu Sandberg Investment Fund II, ktorý od investorov celkovo pritiahol 109 
miliónov eur. Čo sa týka záruk, vyčlenil okolo 33 miliónov EUR v troch transakciách, ktoré by mali vygenerovať okolo 353 miliónov EUR 
v nových pôžičkách pre MSP. V roku 2020 malo z operácií EIF na Slovensku úžitok 2 150 podnikov, v ktorých sa podporilo približne 
9 500 pracovných miest. Skupina EIB tak podporila celkovo 25 400 pracovných miest.

PORADENSKÉ SLUŽBY EIB NA SLOVENSKU
V rámci poradenstva EIB sa pomáha pri tvorbe a úspešnej realizácii udržateľných investičných projektov, a to poskytovaním 
technického a finančného poradenstva svojim partnerom naprieč projektovým cyklom i nad jeho rámec. Poradenské služby na 
Slovensku často poskytujú mnohé medziodborové poradenské tímy pozostávajúce z finančných expertov, inžinierov a špecialistov 
na mnohé oblasti vrátane verejno-súkromných partnerstiev (PPP), inovácií a klímy.

Poradenské služby EIB pomáhajú verejným i súkromným subjektom s tvorbou projektov, ktoré im umožňujú zvládať niektoré 
z kľúčových výziev, ktorým Slovensko a niektorí z jeho susedov čelia. V rámci takýchto projektov sa podporujú kľúčové investície do 
opatrení v oblasti klímy, energetickej efektívnosti, digitalizácie, inovácií a sociálnej infraštruktúry. 

V roku 2020 poradenské služby EIB zabezpečili:
• Podporu pri tvorbe kľúčových projektov v sektore dopravy a mestskej mobility v krajine, ako železničný uzol Žilina, 

úsek rýchlostnej cesty R2 Košice Šaca – Košice Oľšany a predĺženie električkovej trate do bratislavskej Petržalky.

• Podporu pre energetickú a spravodlivú transformáciu Slovenska. V rámci poradenských služieb EIB bola 

slovenským orgánom poskytnutá pomoc s identifikáciou, tvorbou a posúdením investícií v projekte týkajúcom sa 

nahradenia uhlia na centrálnu výrobu tepla v mestách Nováky a Prievidza od vykurovacej sezóny 2023/2024.

• Približne 200 000 EUR grantu pre spoločnosť Slovak Investment Holding na rozšírenie jej poradenských kapacít 

v oblasti energetickej efektívnosti s osobitným dôrazom na zmluvy o energetickej efektívnosti (EPC – Energy 

Performance Contracting).

• Technická pomoc vo forme grantu vo výške 1,4 milióna EUR z Európskeho nástroja miestnej pomoci v oblasti 

energie (ELENA) od EIB na podporu energeticky účinnej obnovy 55 verejných budov a ôsmich systémov 

pouličného osvetlenia a inštaláciu fotovoltických panelov v Košickom samosprávnom kraji.

• Posúdenie medzier vo financovaní v poľnohospodárskom a agropotravinárskom sektore na Slovensku s cieľom 

podporiť slovenský Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) pri plánovaní a programovaní 

využitia finančných nástrojov na programové obdobie 2021 – 2027.

• Posúdenie ex-ante týkajúce sa podpory optimálneho využitia fondov EÚ pre finančné nástroje EÚ vo všetkých 

investičných sektoroch pre programové obdobie rokov 2021 – 2027 vrátane výskumu, vývoja a inovácií, 

konkurencieschopnosti podnikov, energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie, odpadového 

hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, infraštruktúry rozvoja miest, sociálneho hospodárstva, udržateľného 

cestovného ruchu a cenovo dostupného bývania.

https://www.eib.org/en/products/advisory-services/index.htm
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*  Do sumy celkového financovania skupiny EIB nie sú započítané malé prekrytia spôsobené spoločnými záväzkami EIB a EIF.

CELKOVÉ VÝSLEDKY SKUPINY EIB V ROKU 2020

Celkové financovanie
skupiny EIB*

76,8 mld. EUR

Financovanie EIB

66,09 mld. EUR

Financovanie EIF

12,87 mld. EUR

Zelené
financovanie

40 %

Životné prostredie

16,82 mld. EUR

MSP a spoločnosti so
strednou kapitalizáciou

30,56 mld. EUR

Inovácie

14,43 mld. EUR

Infraštruktúra

14,99 mld. EUR

Hospodárska a sociálna 
súdržnosť a konvergencia

35 %

Financovanie súvisiace 
s COVID-19

25,46 mld. EUR

Investičný plán pre Európu 
projekty schválené skupinou EIB dosiahli

102,8 mld. EUR

Investičný plán pre Európu
Investície v súvislosti s EFSI

547 mld. EUR

z celkového 
financovania

z celkového 
financovania
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