
Praktický manuál k poskytovaniu

Schéma toku úloh a povinností exportéra a financujúcej
banky pri realizácii projektov prostredníctvom
poistenia zvýhodnených vývozných úverov v zmysle
zákona o rozvojovej spolupráci

do vybraných rozvojových krajín

Zvýhodnených
vývozných úverov

https://www.eximbanka.sk/buxus/docs/Produkty/ZZ_2015_392.pdf
https://www.eximbanka.sk/buxus/docs/Produkty/ZZ_2015_392.pdf


V prípade pozitívneho predbežného stanoviska ministerstiev 

€

€

1. 

2. 

3. 

PRÍPRAVA PROJEKTU

Preverenie formálnych
náležitostí projektu

Predbežná konzultácia
rozvojového aspektu
projektu s MF SR a
MZVEZ SR

Základom pre predbežné posúdenie rozvojového aspektu je
odovzdanie vyplneného dotazníka o rozvojovom aspekte (ii)
EXIMBANKE SR a zodpovedanie doplňujúcich otázok
ministerstiev, ktoré vystanú počas hodnotenia. 

Ako financujúca banka nezodpovedáte za posúdenie
rozvojového aspektu projektu 

Kontakt s financujúcimi
bankami, 
príprava podmienok
zvýhodnenia

Exportér alebo EXIMBANKA SR Vás oslovia vo veci
participácie na projekte - v tomto bode je kľúčové zvážiť Vaše
možnosti financovania projektu, limit na krajinu určenia,

maximálnu akceptovateľnú dĺžku splácania či úrokovú sadzbu.

EXIMBANKA SR na základe Vašich možností pripraví
predbežnú kalkuláciu poistenia a zvýhodnenia úveru v zmysle
pravidiel OECD pre obchodnú viazanú pomoc. (iii)

Ak máte projekt rozvojového charakteru do oprávnenej
krajiny, oslovte, prosím, EXIMBANKU SR - náš team Vám
pomôže naštruktúrovať projekt tak, aby spĺňal všetky
podmienky. (i)

Slovenský exportér

Slovenský exportér

Slovenský exportér

Financujúca banka

Financujúca banka

(i) Zoznam oprávnených krajín je dostupný na webe EXIMBANKY SR v časti  Zvýhodnené
vývozné úvery - Oprávnené krajiny

(ii) Dotazník o rozvojovom aspekte je dostupný na webe EXIMBANKY SR v slovenskom a
anglickom jazyku v časti Zvýhodnené vývozné úvery - Dotazníky o identifikácii rozvojového
aspektu projektu

(iii) Viac informácií o formách zvýhodnenia nájdete v rámci FAQ na webe EXIMBANKY SR v časti

k rozvojovému aspektu projektu môžete priamo, či v spolupráci

s EXIMBANKOU SR, osloviť slovenské banky, ktoré by mohli
projekt financovať. 

FAQ – Zvýhodnené vývozné úvery.  Zvýhodnenie  reflektuje  nielen  požiadavky na minimálne
zvýhodnenie, ktoré na krajinu stanovila OECD, ale aj možnosti štátneho rozpočtu SR.



5. 
Predbežná akceptácia
zo strany
zahraničného partnera Spolu s financujúcou bankou predstavíte Vášmu

zahraničnému kupujúcemu a dlžníkovi komplexnú ponuku
poistenia, financovania a zvýhodnenia. Ak ho ponuka zaujme,

mal by deklarovať  svoj predbežný záujem a akceptáciu
podmienok. (v)

Slovenský exportér

€4. Vystavenie ponuky
poistenia a podmienok
zvýhodnenia

Ak MF SR predbežne schváli podmienky zvýhodnenia (iv),

EXIMBANKA SR Vám pripraví ponuku poistenia a
zvýhodnenia zvýhodneného vývozného úveru. Vašou úlohou
bude túto ponuku zapracovať do "all-in" ponuky
financovania pre zahraničného dlžníka.

Financujúca banka

(iv) Do výpočtu úrovne zvýhodnenia vstupujú nasledovné premenné: percentuálny podiel
príspevku na splatenie časti úveru na celkovej výške úveru, dĺžka splácania úveru, odklad
splácania istiny, efektívna úroková sadzba pre dlžníka a diferencovaná diskontná sadzba,
ktorá je na ročnej báze stanovená OECD a ktorej výška sa odvíja od meny úveru a dĺžky
splácania. Vzhľadom na limitovaný objem disponibilných zdrojov na zvýhodnenie a s cieľom
zachovania rovnakého prístupu ku všetkým exportérom sa pridržiavame minimálnej
stanovenej úrovne zvýhodnenia, t. j. úrovne 35 % alebo 50 %, ktorú na krajinu stanovila OECD
v rámci zoznamu oprávnených krajín. 

(v) Z dôvodu priameho naviazania zdrojov určených na zvýhodnenie na štátny rozpočet
SR je možné realizovať v danom roku len obmedzený počet projektov. Po potvrdení
predbežnej akceptácie projektu zahraničným verejným odberateľom preto EXIMBANKA
SR zrealizuje prioritizáciu projektov na základe transparentných a vopred daných kritérií,
a to presne stanoveným bodovým systémom, pričom za splnenie kritéria každý projekt
získa relevantný počet bodov. Medzi posudzované kritériá patria nasledujúce: súlad
projektu so Strednodobou stratégiou oficiálnej rozvojovej spolupráce SR, skúsenosti a
odborné kapacity vývozcu na realizáciu projektov predmetného typu, výška slovenského
národného podielu z celkových nákladov na realizáciu projektu a zabezpečenie
zvýhodneného vývozného úveru.

PRÍPRAVA PROJEKTU



Povinnou súčasťou hodnotenia Vášho projektu je detailné
posúdenie rozvojového aspektu, za ktoré zodpovedá MZVEZ
SR a MF SR (vi).   
Na základe výsledkov rokovania odkomunikuje
medzirezortná pracovná skupina  svoje  konečné stanovisko
k naplneniu podmienky rozvojového aspektu projektu
EXIMBANKE SR, ktorá Vás aj financujúcu banku o ňom bude
informovať.

6. 
Detailné posúdenie
rozvojového aspektu
projektu + konzultácia
s relevantnými
inštitúciami
(medzirezortná
pracovná skupina)

Slovenský exportér

PRÍPRAVA PROJEKTU

(vi) Cieľom detailného posúdenia rozvojového aspektu projektu je vyhodnotenie možných
dopadov projektu na rozvoj ekonomiky v krajine kupujúceho a vyhodnotenie súladu
zámerov projektu s cieľmi udržateľného rozvoja, tzv. SDGs, zo strany MF SR a MZVEZ SR. MF
SR pri detailnom posudzovaní rozvojového aspektu zvýhodnených vývozných úverov
postupuje v zmysle Pokynu č. MF/008396/2020-18, dostupnom na webe MF SR – príspevok
č. 4. 
V nadväznosti na závery detailného posúdenia rozvojového aspektu je projekt prerokovaný
medzirezortnou pracovnou skupinou, ktorá pozostáva zo zástupcov MF SR, MZVEZ SR, MH
SR a vecne príslušného ministerstva v závislosti od charakteru Vášho projektu. Okrem
detailného posúdenia rozvojového aspektu projektu je v tejto fáze realizované aj detailné
posúdenie projektu z pohľadu jeho environmentálnych a sociálnych vplyvov v krajine
určenia. Proces hodnotenia trvá približne 3 mesiace.

€

REALIZÁCIA PROJEKTU

Žiadosť o poistenie7. 
V prípade potreby dodávate financujúcej banke podklady
pre vyplnenie žiadosti o poistenie.

Slovenský exportér

Financujúca banka
V prípade kladného konečného stanoviska medzirezortnej
pracovnej skupiny k rozvojovému aspektu projektu a
pretrvávajúceho záujmu vývozcu a zahraničného verejného
odberateľa o realizáciu projektu predkladáte EXIMBANKE
SR v spolupráci so zahraničným dlžníkom oficiálnu žiadosť
o poistenie zvýhodneného vývozného úveru. V nadväznosti
na prijatie žiadosti prebehne v EXIMBANKE SR interné
dvojstupňové schválenie.

https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2020/


€Prerokovanie
podmienok
zvýhodnenia 
– MF SR a MZVEZ SR V nadväznosti na doručenie žiadosti o zvýhodnenie

zvýhodneného vývozného úveru MF SR a MZVEZ SR
prerokujú podmienky a určia s konečnou platnosťou
zvýhodnenie zvýhodneného vývozného úveru. Parametre
zvýhodnenia obvykle zostávajú nemenné, t. j. zodpovedajú
podmienkam, ktoré MF SR predbežne schválilo v bode č. 4

„Vystavenie ponuky poistenia a podmienok zvýhodnenia“. 

Financujúca banka9. 

€
Oficiálny list -
oznámenie podmienok
zvýhodnenia

Do 60 dní od doručenia žiadosti o zvýhodnenie Vám  MF SR
v nadväznosti na výsledky rokovania s MZVEZ SR doručí
vlastné vyjadrenie  k projektu,  a to formou oficiálneho listu, 

 v ktorom sú stanovené záväzné podmienky zvýhodnenia
zvýhodneného vývozného úveru, zahŕňajúce výšku príspevku
na splatenie časti úrokov, výšku príspevku na splatenie časti
úveru a odklad splácania istiny zvýhodneného vývozného
úveru. 

Financujúca banka10. 

€Žiadosť o zvýhodnenie

Do 2 týždňov od prvého schválenia v Rade banky
EXIMBANKY SR predkladáte MF SR žiadosť o zvýhodnenie
zvýhodneného vývozného úveru. Žiadosť vypĺňate na základe
návrhu zvýhodnenia a návrhu podmienok poistenia
zvýhodneného vývozného úveru, ktoré vyhotovila
EXIMBANKA SR, a ktoré sú prílohou žiadosti. 

8. Financujúca banka

REALIZÁCIA PROJEKTU

€
Finálne schválenie
poistenia

Finálne stanovisko o podmienkach zvýhodnenia projektu MF
SR predkladá tiež Rade banky EXIMBANKY SR, ktorá
následne rozhodne o konečnom schválení alebo zamietnutí
záväzných podmienok poistenia zvýhodneného vývozného
úveru.

Financujúca banka11. 



Podpis zmluvnej
dokumentácie13. € Financujúca banka

Do 30 dní po uzavretí úverovej zmluvy ste povinný zaslať
oznámenia o uzavretí úverovej zmluvy o poskytnutí
zvýhodneného vývozného úveru MF SR, vrátane rovnopisov
úverovej a poistnej zmluvy. 

€

Realizácia projektu14. 
Po uzavretí potrebnej zmluvnej dokumentácie je Vašou
povinnosťou  zrealizovať  dodávku  tovaru/služieb  v  súlade
s podmienkami vývozného kontraktu. Po splnení všetkých
zmluvných  podmienok  financujúca banka  zabezpečí úhradu 

Slovenský exportér

Financujúca banka

Po uzavretí potrebnej dokumentácie sledujete plnenie
podmienok exportného kontraktu a uvoľňujete čerpanie
úveru na základe predložených faktúr a ostatných
dokumentov v zmysle podmienok úverovej zmluvy. 

€

Príprava zmluvnej
dokumentácie12. 

1. Počas schvaľovania financovania Vášho projektu je vo Vašej
kompetencii negociovať a uzavrieť exportný kontrakt s Vaším
zahraničným kupujúcim. 

Slovenský exportér

Financujúca banka

V rámci prípravy zmluvnej dokumentácie máte v kompetencii: 
1. negociáciu a uzavretie úverovej zmluvy o poskytnutí
zvýhodneného vývozného úveru medzi Vami a zahraničným
dlžníkom a 

2. negociáciu a uzavretie poistnej zmluvy pre poistenie
zvýhodneného vývozného úveru medzi Vami a EXIMBANKOU
SR. 

REALIZÁCIA PROJEKTU

vystavených faktúr z prostriedkov čerpaných zo zvýhodneného
vývozného úveru. 

2. Ďalšou Vašou zmluvnou povinnosťou je uzavretie Dohody
o právach a povinnostiach exportéra s EXIMBANKOU SR,

ktorá je podmienkou poistnej zmluvy.



€

Súčinnosť
pri monitoringu16. 

Bude od Vás požadovaná súčinnosť na monitoringu projektu,

hlavne v štádiu realizácie projektu. Vzhľadom na rozvojový
charakter projektu ste povinný informovať o reálnom stave a
výsledkoch projektu. EXIMBANKA SR, rovnako ako aj MF SR
a MZVEZ SR, môžu uskutočňovať aj monitoring in sitio.

Slovenský exportér

Financujúca banka
V súlade so štandardnými podmienkami poistnej zmluvy ste
povinný na dohodnutej báze poskytovať EXIMBANKE SR
finančné výkazy dlžníka. 

€
Implementácia
zvýhodnenia15. Financujúca banka

Do 30 dní od zaslania oznámenia o uzavretí úverovej zmluvy
Vám MF SR poskytne príspevok na splatenie časti úveru (ak
je súčasťou zvýhodnenia). Zároveň Vám EXIMBANKA SR
priebežne uhrádza príspevok na splatenie časti úrokov podľa
splátkového kalendára a na základe Vašej predchádzajúcej
žiadosti, ktorú ste povinný EXIMBANKE SR dodať najneskôr
10 pracovných dní pred termínom splatnosti príslušnej platby
úrokov. (vii)

MONITORING

(vii) Prehľad zodpovedností financujúcej banky a EXIMBANKY SR pri implementácii
zvýhodnenia:

REALIZÁCIA PROJEKTU

 včasné uplatňovanie nárokov na príspevok na splatenie časti úrokov,
 správne vyčíslenie výšky príspevku na splatenie časti úrokov,
 správne vyčíslenie výšky príspevku na splatenie časti úrokov,
 vrátenie príspevku na splatenie časti úveru pri nedodržaní podmienok poskytnutia
príspevku na splatenie časti úveru.

1.
2.
3.
4.

Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania zvýhodneného vývozného úveru vykonáva
MF SR,  ktoré je  oprávnené  požadovať od  EXIMBANKY SR  a  od  banky  všetky podklady
na účely tejto kontroly; na výkon tejto kontroly sa vzťahujú pravidlá kontrolnej činnosti podľa
osobitného  predpisu.

https://www.mfsr.sk/files/archiv/16/POKYN_rozvojovy_aspekt_ZVU_na_zverejnenie.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/16/POKYN_rozvojovy_aspekt_ZVU_na_zverejnenie.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/16/POKYN_rozvojovy_aspekt_ZVU_na_zverejnenie.pdf

