
Úver z úverovej linky EBRD na podporu energetickej 

efektívnosti v súkromnom sektore 
 

 
 

V decembri 2007 sa Slovenská sporiteľňa, a.s. zapojila do realizácie programu podpory projektov energetickej efektívnosti 
v bytovom a priemyselnom  sektore a využívania obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku – SLOVSEFF (Slovak Sustainable 
Energy Finance Facility) financovaného Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) s grantovou podporou Medzinárodného 
fondu na podporu odstavenia JE V1 Bohunice (BIDSF). Program vznikol v spolupráci EBRD, Ministerstva hospodárstva SR a 
zúčastnených bank. Doposiaľ bolo v rámci prvej a druhej vlny programu – SLOVSEFF I a II alokovaných Slovenskou 
sporiteľňou, a.s. 35 miliónov EUR na podporu projektov udržateľnej energie. 
 
V júni 2014 Slovenská sporiteľňa, a.s. uzatvorila s EBRD zmluvu o tretej fáze programe - SLOVSEFF III v objeme nových 20 
miliónov EUR. 
 
Oprávnené subjekty: 
 
- podnikateľské subjekty                                                                             
- ESCO spoločnosti (energetický manažment a služby pre municipálny sektor)         
                                                        
Oprávnené projekty: 

 
Investície, ktoré smerujú k znižovaniu energetickej náročnosti a zabezpečeniu udržateľnej energie, v závislosti od príslušného 
komponentu programu: 
 
1) energetická efektívnosť v priemysle 
 
- kogeneračné tepelné a elektrické systémy na báze zemného plynu, bioplynu a biomasy 
- zámena fosílnych palív za nízkouhlíkové   
- reinštalácia bojlerov, výmena starých plynových kotlov za kondenzačné  
- prechod z elektrického vykurovania na plynové                                                           
- reinštalácia parových distribučných systémov                                                                                                                                                    
- inštalácia nových chladiacich zariadení  
- nové meracie a kontrolné zariadenia, rozvodné zariadenia                         
- investície do zlepšenia izolačných vlastností stavieb (steny, strechy, podlahy, okná)                                                                                   
- investície do elektricky alebo CNG poháňaných dopravných prostriedkov a ďalšie 
 
3) obnoviteľné zdroje energie  
 
- malé vodné elektrárne s inštalovanou kapacitou menšou ako 10 MW                                                                                                          
- veterné turbíny s inštalovanou kapacitou menšou ako 20 MW                                                                                                                                                                                                                       
- systémy na biomasu vyrábajúce teplo a elektrinu s inštalovanou kapacitou menšou ako 5 
- systémy na bioplyn vyrábajúce teplo a elektrinu   
- solárne vykurovacie systémy                                                                                                                                                                         
- solárne fotovoltaické systémy                                                                                                                                                                                                                                           
- geotermálne vykurovacie systémy      
                                                                                                                                                             
Veľkosť projektov: 
 
Maximálna výška úveru na jeden projekt, alebo úverov pre jedného klienta je 5 milióna EUR (10 miliónov EUR v prípade 
projektov využívania obnoviteľných zdrojov energie, pričom zároveň minimálne 500 tisíc EUR). 
 
Technické parametre: 
 
Požadovaná minimálna dosiahnutá úroveň vnútornej miery návratnosti (IRR – Internal Rate of Return) musí byť 8%. 
 
Vylúčené z financovania: 
 
Nie je možné financovať:  
 
- investície do nových budov, ktoré už spĺňajú nové štandardy energetickej efektívnosti 
- investície do nehnuteľností s cieľom zisku z predaja 



- nákup pozemkov 
- refinancovanie existujúcich úverov klienta 
- vratná DPH 
 
Úver z úverovej linky EBRD nie je možné poskytnúť, ak sa na uvedený projekt čerpali prostriedky zo 
štrukturálnych fondov EÚ, iné dotácie z EÚ zdrojov, resp. akákoľvek iná forma dotačnej podpory, ak takáto 
podpora smeruje na tú istú investíciu, slúži na financovanie toho istého súboru opatrení.  
 
Nenávratné príspevky: 
 
Po úspešnej realizácii projektu a jej verifikácii je klientovi vyplatený nenávratný príspevok vo výške od 5% do 20% z výšky 

úveru v závislosti od dosiahnutej úspory emisií CO2. 
 
Nenávratný príspevok je možné použiť podľa uváženia klienta, v prípade jeho použitia na predčasné splatenie úveru, alebo jeho 
časti, nie je inkasovaný poplatok za predčasné splatenie úveru. 
 
Postup pri realizácii projektu: 
 
1) zhodnotenie oprávnenosti klienta a projektu pre poskytnutie úveru z úverovej linky EBRD 
2) vypracovanie energetického auditu a/alebo projektovej hodnotiacej správy partnerskou konzultačnou spoločnosťou 
3) poskytnutie úveru bankou 
4) realizácia projektu klientom v zmysle energetického auditu a/alebo projektovej hodnotiacej správy 
5) verifikácia projektu verifikátorom povereným zo strany EBRD 
6) vyplatenie nenávratného príspevku klientovi 
 
Partnerom banky pri poskytovaní úverov z úverovej linky EBRD – programu SLOVSEFF III je konzultačná spoločnosť Enviros, 
s.r.o. (Česká republika) (www.enviros.cz), ktorej úloha spočíva v bezplatnej technickej asistencii pre klienta v podobe 
vypracovania energetického auditu a/alebo projektovej hodnotiacej správy ako podmienky pre poskytnutie úveru. 
 
Doplňujúce informácie: 
 
SLOVSEFF 
(www.slovseff.eu) 
 
EBRD 
(http://www.ebrd.com/pages/country/slovakrepublic.shtml) 
 

  
 

 

 

http://www.enviros.cz/
http://www.slovseff.eu/
http://www.ebrd.com/pages/country/slovakrepublic.shtml

