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1. PRÍHOVOR KONATEĽOV 
 
 

Spoločnosť Slovenský záručný a rozvojový fond, s. r. o. (SZRF) má za sebou takmer 

osem rokov fungovania, počas ktorých sa jej podarilo úspešne implementovať nástroje 

finančného inžinierstva v rámci iniciatívy JEREMIE („Spoločné európske zdroje pre veľmi 

malé až stredné podniky“) na Slovensku. V roku 2016 nastalo niekoľko významných udalostí 

týkajúcich sa SZRF. Od 1.1. 2016 je riadením SZRF poverená spoločnosť SZRB Asset 

Management, a.s. (SZRB AM), ktorá vykonáva funkciu správcu fondu a je zodpovedná 

za realizáciu operácií, finančný dozor, súlad operácií s vnútroštátnymi predpismi, 

podmienkami operačných programov, ako aj legislatívou Európskej únie a v neposlednom 

rade za celkové fungovanie SZRF. K 31.10 2016 bolo ukončené investičné obdobie finančných 

nástrojov a po tomto dátume už ďalšie čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov 

Európskej únie a  štátneho rozpočtu SR smerom k malým a stredným podnikom (MSP) nie je 

možné. Tým sa pre SZRF uzatvorilo čerpanie prostriedkov z Programového obdobia 2007-

2013. 

Výrazným úspechom SZRF v roku 2016 bolo, že počas desiatich mesiacov 

investičného obdobia dokázalo umiestniť u konečných prijímateľov 64 miliónov EUR. 

Čerpanie alokovaných prostriedkov tak dosiahlo úroveň 84 % z cieľovej alokácie zdrojov 

JEREMIE, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje viac ako dvojnásobný nárast. 

Celkovo sa v rámci programu JEREMIE prostredníctvom všetkých troch nástrojov 

(portfóliové záruky, portfóliový úverový nástroj zdieľaného rizika a nástroje rizikového 
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kapitálu) podarilo vytvoriť portfólio nových úverov a investícií pre MSP v celkovom objeme 

330,6 miliónov EUR. Počas roka 2016 SZRF podpísalo 2 nové zmluvy o implementácii PRSL 

II (portfóliový úverový nástroj zdieľaného rizika), a to so spoločnosťami Tatra banka, a.s. 

a Sberbank Slovensko, a.s., čím sa navýšila alokácia prostriedkov z JEREMIE na podporu 

MSP. Zároveň v roku 2016 SZRF prijal rad opatrení vedúcich k zvýšeniu efektívnosti 

implementácie finančných nástrojov. 

Hlavnou úlohou SZRF na rok 2017 bude korektné uzatvorenie programového obdobia 

2007-2013 a príprava opätovného využitia vrátených prostriedkov v súlade s pôvodným 

zámerom, a to prostredníctvom nových operácií na podporu MSP. Na využitie týchto 

recyklovaných finančných prostriedkov z JEREMIE bude pripravená aktualizácia investičnej 

stratégie. 

 

Ing. Štefan Adamec 

konateľ 

Ing. Matej Říha 

konateľ 
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2. PRÁVNE ASPEKTY 
 
 
SZRF bola založená ako súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zakladateľskou listinou dňa 10.3.2009, pričom jediným zakladateľom bola v tom období 

spoločnosť Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB). Momentálne má SZRF dvoch 

spoločníkov a to SZRB a SZRB AM. Základné imanie spoločnosti ku koncu roka 2016 

predstavovalo 140 176 361 EUR, z čoho 5 000 EUR predstavuje vklad SZRB a zvyšok vklad 

SZRB AM. Zakladatelia splatili celé základné imanie. 

Spoločnosť SZRF vznikla zápisom do obchodného registra okresného súdu Bratislava 

I dňa 21.3.2009, oddiel: Sro, vložka číslo: 57505/B. Spoločnosť prešla počas svojej existencie 

zmenami, ktoré spočívali najmä v zmene spoločníkov, ich vkladov, sídla a voľbe nových 

členov štatutárneho orgánu a dozornej rady.  

Stav spoločnosti k 31.12.2016 bol: 

1. Obchodné meno: Slovenský záručný a rozvojový fond, s. r. o. 

2. Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02 

3. Zloženie konateľov: 

a) Ing. Štefan Adamec  

b) Ing. Matej Říha 

4. Zloženie spoločníkov: 

a) Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

b) SZRB Asset Management, a.s. 
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Ku dňu vyhotovenia tejto výročnej správy je stav spoločnosti nasledovný: 

1. Obchodné meno: Slovenský záručný a rozvojový fond, s. r. o. 

2. Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava 811 02 

3. Zloženie konateľov: 

a) Ing. Štefan Adamec  

b) Ing. Matej Říha 

4. Zloženie spoločníkov: 

a) Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.  

b) SZRB Asset Management, a.s. 
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3. HISTÓRIA A ZÁMERY NA ROK 2017 

 

 

História 

 

V systéme podpory ekonomík členských krajín EÚ zo štrukturálnych fondov EÚ 

a Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ŠF EÚ/EŠIF) hrajú čoraz významnejšiu 

úlohu návratné zdroje financovania, takzvané finančné nástroje.  

Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 832 zo dňa 8. októbra 2006 schválila 

návrh Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky 2007-2013, okrem 

iného vrátane Operačných programov, a viaceré zo zodpovedných Riadiacich orgánov 

predbežne uviedli v Operačných programoch v ich kompetencii, že celkové príspevky z 

týchto Operačných programov (bez národného spolufinancovania) na podporu Iniciatívy 

JEREMIE budú minimálne 103 miliónov EUR, s možnosťou poskytnutia ďalších príspevkov.  

Celkovo boli v  programovom období 2007 – 2013 do iniciatívy JEREMIE z jednotlivých 

Operačných programov alokované prostriedky vo výške 140 miliónov EUR (z toho 

prostriedky EÚ vo výške 119 miliónov EUR a prostriedky národného spolufinancovania          vo 

výške 21 miliónov EUR). 

Na základe Rámcovej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou republikou a Európskym 

investičným fondom (EIF) bola založená spoločnosť SZRF ako spoločnosť zvláštneho účelu, 

kde EIF (neskôr SZRB AM) v rámci svojej činnosti ohľadom JEREMIE pôsobil ako spoločník 

konajúci vo vlastnom mene, ale na účet Slovenskej republiky. Následne boli uzavreté zmluvy 

o financovaní s jednotlivými riadiacimi orgánmi, konkrétne s: 

 Ministerstvom hospodárstva SR 

 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  
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 Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR (neskôr nahradené Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) 

 

Tieto zmluvy postupne nadobudli účinnosť koncom októbra 2009. Neskôr došlo 

k zverejneniu výziev na vyjadrenie záujmu. Ako prvá bola zverejnená výzva na bankovú 

záruku na úvery - Portfóliová záruka prvej straty (FLPG – First Loss Portfolio Guarantee) dňa 

18. augusta 2011. Neskôr, v marci 2012 bola zverejnená výzva na nástroj rizikového kapitálu 

(VC – Venture Captial). Posledná výzva na finančný nástroj zdieľaného úverového rizika (PRSL 

– Portfolio Risk Sharing Loan) bola zverejnená 13. mája 2013. 

Významným míľnikom v existencii spoločnosti bolo rozhodnutie MF SR poveriť SZRB 

AM správou prostriedkov z programu JEREMIE investovaných do fondu SZRF. Na základe 

tohto rozhodnutia vstúpila spoločnosť SZRB AM v druhej polovici roku 2015 do intenzívnych 

rokovaní s EIF nielen o zmluvnej dokumentácii pre samotné prevzatie správy SZRF, ale aj do 

rokovaní s cieľom navýšenia prostriedkov alokovaných do SZRF z pôvodných 100 miliónov 

EUR na 140 miliónov EUR. K 31.12.2015 boli spoločníkmi v SZRF spoločnosť SZRB a EIF. 

V zmysle dohody medzi SZRB a EIF zo dňa 22. decembra 2010, EIF bezodplatne previedla 

svoj obchodný podiel v SZRF na SZRB AM s účinnosťou od 1. januára 2016. 
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Zámery na rok 2017 

 

SZRF po úspešne zvládnutej implementácií iniciatívy JEREMIE na Slovensku bude 

pokračovať v roku 2017 v príprave aktualizovanej investičnej stratégie zameranej na ďalšiu 

podporu MSP. V rámci riadenia SZRF sa na vypracovaní a schválení novej investičnej 

stratégie pre účely využitia recyklovaných finančných prostriedkov bude podieľať SZRB AM 

v spolupráci s riadiacimi orgánmi. V investičnej stratégii sa upresnia detaily nových operácií, 

ktoré budú vo veľkej miere vychádzať z úspešných programov a bankami žiadaných 

finančných nástrojov PRSL a FLPG a z nástroja rizikového kapitálu (VC): 

a) Portfóliová záruka prvej straty (FLPG: First Loss Portfolio Guarantee) – jedná sa 

o záruku vystavenú zo strany SZRF v prospech finančného sprostredkovateľa 

na krytie časti rizika portfólia nových úverov poskytnutých malým a stredným 

podnikom; 

b) Portfóliový úverový nástroj zdieľaného rizika (PRSL: Portfolio Risk Sharing Loan) – 

jedná sa o úver poskytnutý zo strany SZRF pre finančného sprostredkovateľa 

za účelom spolufinancovania portfólia nových zvýhodnených úverov pre malé 

a stredné podniky, so zdieľaním úverového rizika; 

c) Nástroj rizikového kapitálu (Venture Capital) – jedná sa o inovatívne formy 

kapitálového financovania, zväčša formou majetkovej (equity) alebo kvázi-

majetkovej investície v počiatočnom štádiu vývoja malých a stredných podnikov 

s vysokým potenciálom rastu. 

Ďalšou formou investovania budú investície priamo do investičných fondov. Prvou 

zvažovanou operáciou bude investícia do Central Europe Fund of Funds (CEFoF), ktorý bude 

spravovať EIF. Prvé recyklované zdroje budú smerovať práve do tohto investičného fondu. 
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Výber finančných sprostredkovateľov na vyššie spomínané nástroje PRSL, FLPG a VC 

nie je v pláne na rok 2017, nakoľko sa musia najskôr na účtoch SZRF zhromaždiť dostatočné 

finančné prostriedky na začatie nových operácií. 

Spoločnosť po kvantifikácií nevyužitých prostriedkov, ktoré budú z operácií JEREMIE 

vrátené do Európskeho fondu regionálneho rozvoja a do štátneho rozpočtu SR spoločne 

za všetky tri nástroje vo výške 22,2 miliónov EUR, plánuje znížiť základné imanie SZRF o túto 

sumu. 
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4. OSTATNÉ INFORMÁCIE 

 

A. Informácia o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení 

účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje. 

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná správa vyhotovuje, nastali 

nasledujúce udalosti: 

Investičná rada spoločnosti vzala 22.3.2017 na vedomie zníženie základného imania 

SZRF o sumu nevyužitých prostriedkov z operácií vo výške 22 232 628,- EUR. 

Rozhodnutím Valného zhromaždenia z 30.3.2017 bolo toto zníženie schválené 100-

percentnou väčšinou. 

B. Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. 

V oblasti výskumu  a vývoja neboli vynaložené žiadne náklady. 

C. Informácia o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov 

a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa 

§ 22, 

Účtovná jednotka  nenadobúda vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely 

a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22. 

D. Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty.  

Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2016 predstavuje stratu 3 163 849 EUR. 

Navrhujeme, aby valné zhromaždenie prijalo uznesenie, na základe ktorého sa 

účtovná strata ponechá na nerozdelenej strane s tým, že bude uhradená 

z prípadných budúcich ziskov.  

E. Informácia o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí. 

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
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Príloha č. 1: Účtovná závierka za rok 2016 
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