
 50 

1.4 Financovanie rozvojových aktivít doma a v zahraničí 

Zdroje financovania rozvojových aktivít podniku sa v jednotlivých krajinách líšia. Slovenská 

republika nedisponuje efektívne fungujúcim kapitálovým trhom, konkurencia medzi 

komerčnými bankami začala intenzívnejšie narastať až vstupom SR do EÚ, informovanosť 

o možnostiach financovania podnikových aktivít je slabá. Od toho sa samozrejme odvíjajú aj 

možnosti zvyšovania vlastného kapitálu, ako aj možnosti dlhového financovania. 

1.4.1 Špecifiká financovania podniku v Slovenskej republike 

Vo všeobecnosti možno financovanie rozvojových aktivít slovenských podnikov označiť za 

jednu z najkritickejších prekážok ich ďalšieho rastu. Národná agentúra pre rozvoj malého a 

stredného podnikania v spolupráci s Infostatom a Ústavom pre výskum verejnej mienky pri 

Štatistickom úrade SR uskutočnila v rokoch 2003, 2004 a 2006 prieskum, ktorého objektom 

boli slovenské malé a stredné podniky s počtom zamestnancov do 249. Na spracovanie bolo 

v roku 2004 odovzdaných 1004 dotazníkov, v roku 2003 o niečo menej – spolu 962 

dotazníkov a v roku 2006 spolu 985 dotazníkov (NARMSP, 2004a; NARMSP, 2005; 

NARMSP, 2007). V rámci tohto prieskumu mali podniky uskutočňujúce inovácie svojich 

produktov a technológií možnosť konkretizovať, odkiaľ získavajú finančné zdroje potrebné na 

realizáciu svojich inovácií.  

Štruktúra zdrojov financovania inovačných aktivít v podmienkach SR 

Medzi finančnými zdrojmi dominovali vlastné finančné zdroje. Túto možnosť uviedlo 86 až 

87 % podnikov. Druhým najrozšírenejším finančným zdrojom boli bankové pôžičky, po 

ktorých siahla viac než štvrtina podnikov. Na treťom mieste sa s výrazným odstupom 

umiestnili nebankové pôžičky. Prieskum zároveň poukázal na to, že slovenské malé a stredné 

podniky využívajú v menšej miere európske fondy, ako aj iné fondy a nadácie na získanie 

finančných prostriedkov pre realizáciu inovačných aktivít. Ako iné finančné zdroje uvádzali 

predovšetkým lízing, prípadne zdroje od zahraničného partnera alebo výrobcu. Rizikový 

kapitál v roku 2004 využili len 2 % podnikov. Výsledky prieskumu štruktúry finančných 

zdrojov na realizáciu inovačných aktivít MSP v SR za roky 2003, 2004 a 2006 uvádza graf 1. 

Vzhľadom na možnosť uviesť viac odpovedí súčet prevyšuje 100 %. 
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Graf 1: Finančné zdroje na realizáciu inovačných aktivít MSP v rokoch 2003, 2004 a 2006 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa NARMSP, 2004a; NARMSP, 2005; NARMSP, 2007 

Vlastný kapitál ako interný zdroj financovania rozvoja podniku 

Najväčší podiel pri financovaní rozvojových aktivít podniku predstavujú vlastné zdroje (graf 

1). Významnú úlohu tu zohráva predovšetkým základné imanie a do prepuknutia prvých 

vážnych príznakov hospodárskej krízy aj nerozdelený zisk minulých rokov.  

Od roku 1999 zisky nefinančných podnikov11 rástli. Pozitívny vplyv na výsledok 

hospodárenia mali aj permanentne klesajúce úrokové miery z úverov, čo pocítili najmä 

podniky disponujúce vysokým podielom bankových úverov v štruktúre pasív. Podľa odhadu 

Štatistického úradu SR12

V roku 2007 sa tvorba zisku nefinančných podnikov oproti roku 2006 zvýšila o 28,3 mld. Sk 

(o 10,1 %) na 308,6 mld. Sk. Vo väčšine odvetví bol úhrnný hospodársky výsledok kladný. 

 vytvorili nefinančné podniky v roku 2005 zisky dosahujúce takmer 

221 miliárd Sk, čo je o 16 % viac než v roku 2004 a o 44 % viac než v roku 2003. Napriek 

prežívaniu stratových podnikov dôsledkom zložitého procesu ich zrušenia súhrnné výsledky 

hospodárenia nefinančných podnikov pred zdanením za rok 2005 prevýšili 15 % HDP, pričom 

priemerná rentabilita výnosov činila 6,6 %. (Beka, 2007). 

                                                 
11 Medzi nefinančné spoločnosti podľa NBS sa radia inštitucionálne jednotky zapísané v obchodnom registri, 
ktorých hlavnou činnosťou je produkcia trhových výrobkov a nefinančných služieb za účelom dosiahnutia zisku 
(tzv. nefinančné podniky). Do nefinančného sektora patria aj niektoré príspevkové organizácie, verejnoprávne 
inštitúcie a neziskové inštitúcie, u ktorých sú náklady z 50 % a viac kryté tržbami.  
12 internetový portál: <http://www.statstics.sk>  
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Rozhodujúca časť vytvoreného zisku bola výsledkom hospodárskej činnosti podnikateľských 

subjektov v priemyselnej výrobe (95,5 mld. Sk), v obchode (67,1 mld. Sk), vo výrobe a 

rozvode elektriny, plynu a vody (53,6 mld. Sk) a v doprave, poštách a telekomunikáciách 

(40,3 mld. Sk). Najvýraznejší medziročný prírastok zisku bol v obchode (12 mld. Sk), 

nasledovaný odvetvím dopravy, pôšt a telekomunikácií (8,5 mld. Sk) a odvetvím 

nehnuteľností a prenájmu (6,3 mld. Sk). Ku medziročnému zníženiu zisku došlo v 

pôdohospodárstve a rybolove (o 1,1 mld. Sk) a v ťažbe nerastných surovín (o 0,6 mld. Sk). 

(ŠÚ SR, 2008) 

V roku 2008 vytvorili nefinančné podniky zisk v objeme 285,7 mld. Sk (9,5 mld. Eur), ktorý 

bol o 7,4 %, resp. o 22,9 mld. Sk (o 0,8 mld. EUR) nižší než v roku 2007. Prevažná časť zisku 

bola vytvorená v obchode (83,5 mld. Sk; 2,8 mld. EUR), v priemyselnej výrobe (71 mld. Sk; 

2,4 mld. EUR), vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody (45,5 mld. Sk; 1,5 mld. EUR), v 

nehnuteľnostiach a prenájme (30,4 mld. Sk; 1 mld. EUR), v doprave, poštách a 

telekomunikáciách (21,3 mld. Sk; 0,7 mld. EUR) a v stavebníctve (20,4 mld. Sk; 0,7 mld. 

EUR). Zníženie zisku súviselo v rozhodujúcej miere s jeho medziročným poklesom v 

priemyselnej výrobe (o 24,9 mld. Sk; 0,8 mld. EUR), v doprave, poštách a telekomunikáciách 

(o 19 mld. Sk; 0,6 mld. EUR) a vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody (o 8,1 mld. Sk; 

0,3 mld. EUR). Medziročne sa zisk výraznejšie zvýšil v obchode (o 15,8 mld. Sk; 0,5 mld. 

EUR), v stavebníctve (o 5,2 mld. Sk; 0,2 mld. EUR), pôdohospodárstve a rybolove (o 3,5 

mld. Sk; 0,1 mld. EUR) a v nehnuteľnostiach a prenájme (o 3,2 mld. Sk; 0,1 mld. EUR). (ŠÚ 

SR, 2009) 

V roku 2009 sa zisk nefinančných podnikov v dôsledku prepuknutia hospodárskej krízy 

medziročne znížil o 30,9 % na 6 585,6 mil. EUR. Celkovú ziskovosť najvýznamnejšie 

ovplyvnil kladný hospodársky výsledok v dodávke elektriny a plynu (1 629,4 mil. EUR), v 

obchode (1 580,8 mil. EUR), v priemyselnej výrobe (1 026,1 mil. EUR) a v službách v oblasti 

nehnuteľností, v odborných, vedeckých a technických činnostiach (984,5 mil. EUR). So 

stratou hospodárili podnikateľské subjekty v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove (105,7 

mil. EUR), v ubytovacích a stravovacích službách (23,6 mil. EUR) a vo vzdelávaní (11,3 mil. 

EUR). Medziročný pokles zisku ovplyvnilo v rozhodujúcej miere zníženie zisku v 

priemyselnej výrobe o 1 305,5 mil. EUR a v obchode o 1 122,7 mil. EUR. Ku medziročnému 

prírastku zisku došlo v odvetviach: dodávka elektriny a plynu (o 147,1 mil. EUR) a služby v 

oblasti nehnuteľností, odborné, vedecké a technické činnosti (o 121,8 mil. EUR). (ŠÚ SR, 

2010) 
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Ku koncu prvého štvrťroka 2010 došlo k postupnému oživeniu slovenskej ekonomiky. Zisk 

nefinančných a finančných korporácií  sa v roku 2010 zvýšil medziročne v priemere o 24,4 % 

na 9 144,3 mil. EUR. Podľa charakteru produkcie v odvetviach zameraných na poskytovanie 

služieb bol oproti roku 2009 vyšší o 13,6 % a v odvetviach produkujúcich trhové výrobky 

dokonca vyšší až o 37,8 %. Podiel zisku na hospodárskom výsledku v odvetviach 

produkujúcich trhové výrobky vzrástol tak o 4,8 %. (ŠÚ SR, 2011) 

Bankové úvery ako externý zdroj financovania rozvoja podniku 

Z cudzích zdrojov hrajú prím predovšetkým bankové úvery. Podľa správy o stave 

podnikateľského prostredia v SR vypracovanou Podnikateľskou alianciou Slovenska 

(Alianciapass, 2006) sú bankové úvery najvýznamnejšou formou financovania aktivít 

podniku. Vzhľadom na rastúci vývoj dlhodobých úverov je zrejmé, že značný objem 

úverových zdrojov sa využíva na financovanie investičných a rozvojových aktivít podnikov 

(Beka, Čársky, 2007). 

Ku júlu 2009 pôsobilo na území Slovenskej republiky 27 bánk a pobočiek zahraničných bánk 

a 13 podielových fondov peňažného trhu (http://www.nbs.sk/_img/Documents/ 

STATIST/MSPFI). Ku koncu mája 2009 boli tuzemským nefinančným spoločnostiam 

poskytnuté úvery v Eurách v úhrnnej výške 14 832 273 000 EUR. Ich štruktúra je zobrazená 

v grafe 2: 

 
Graf 2:  Štruktúra úverov  nefinančných spoločností ku máju 2009 podľa druhu 

Zdroj: vlastné spracovanie, <http://www.nbs.sk/_img/Documents/STATIST/ZSU/v33-12...> 

Najväčšiu časť poskytnutých úverov predstavujú prečerpania na bežných podnikateľských 

účtoch a revolvingové úvery. Nasledujú investičné úvery, iné úvery na nehnuteľnosti a ostatné 

úvery.  
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Slovenské podniky čoraz častejšie využívajú možnosť prečerpania bankového účtu. Takto 

zvyčajne kryjú prevádzkové potreby alebo prechodný nedostatok peňažných prostriedkov 

v obchodnom styku. Ďalšou možnosťou získania dodatočných finančných prostriedkov sú aj 

kreditné karty, ktoré využívajú predovšetkým zamestnanci na služobných cestách. Slúžia 

preto na efektívnejšiu kontrolu výdavkov zamestnanca (Beka, 2007). 

Úhrn úverov ku koncu marca 2009 poskytnutých nefinančným inštitúciám v Eurách plynúcich 

od komerčných bánk pôsobiacich na území Slovenskej republiky v členení podľa odvetvovej 

klasifikácie ekonomických činností zachytáva tabuľka 2. 

Tabuľka 2: Štruktúra úverov nefinančných spoločností ku marcu 2009  
  

kód 
  

  
ŠTATISTICKÁ  KLASIFIKÁCIA 

  

Úhrn úverov  

v tis. EUR v % 

  Eurozóna - tuzemsko 14 868 237 68,58 

A Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 436 352 2,01 

B Ťažba a dobývanie 83 336 0,38 

C Priemyselná výroba 3 397 731 15,67 

D Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 476 329 2,20 

E Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby 
odstraňovania odpadov 228 876 1,06 

D+E Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a dodávka vody, 
čistenie a odvod odpadových vôd, odpadu a služby odstraňovania odpadov  705 205 3,25 

F Stavebníctvo 862 608 3,98 

G Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov  3 606 291 16,63 

H  Doprava a skladovanie  1 251 874 5,77 

J Informácie a komunikácia 266 644 1,23 

H+J Doprava a skladovanie, informácie a komunikácia 1 518 518 7,00 

L     Činnosti v oblasti nehnuteľností 2 371 099 10,94 

M Odborné, vedecké a technické činnosti 487 171 2,25 

N Administratívne a podporné služby 620 865 2,86 

M+N Odborné, vedecké a technické činnosti , administratívne a podporné služby 1 108 036 5,11 

L+M+N Činnosti v oblasti nehnuteľností, odborné, vedecké a technické činnosti,  
administratívne a podporné služby 3 479 135 16,05 

I Ubytovacie a stravovacie služby 273 583 1,26 

  Ostatné 505 478 2,33 
Zdroj: <http://www.nbs.sk/_img/Documents/STATIST/ZSU/v41-04> 

 

Okrem úverov poskytnutých komerčnými bankami majú podniky aj iné možnosti získania 

dodatočných úverových zdrojov. 30. marca 2005 bol ukončený Podporný úverový program  

realizovaný od roku 1994 z revolvingových zdrojov NARMSP. Hlavným cieľom tohto 
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programu bolo umožnenie prístupu k investičnému a prevádzkovému kapitálu pre 

podnikateľov formou strednodobého úveru. Úver bol smerovaný malým a stredným 

podnikom zamestnávajúcim menej než 250 zamestnancov a podnikajúcim v oblasti výroby, 

remesiel, služieb a aktívneho cestovného ruchu. Za celé obdobie bolo poskytnutých 1 173 

úverov v celkovom objeme 3 885 930 343 Sk. (NARMSP, 2007) 

Od roku 1997 realizuje NARMSP projekt Mikropôžičkového programu, ktorého hlavným 

cieľom bolo umožniť prístup malých podnikateľov zamestnávajúcich do 50 zamestnancov 

k malým úverom. V roku 2007 bolo podaných 124 žiadostí. Poskytnutých bolo 109 

mikropôžičiek vo výške 75 035 766 Sk. Priemerná výška mikropôžičky dosiahla 688 402 Sk. 

Od začiatku realizácie Mikropôžičkového programu ku koncu roka 2007 bolo poskytnutých 1 

499 mikropôžičiek v celkovej výške 673 917 191 Sk (NARMSP, 2007). Ku koncu marca 

2009 bolo poskytnutých 1 671 mikropôžičiek v celkovej výške 26 703 157,92 EUR (804 459 

335,50 Sk) (NARMSP, 2009). 

Súčasná hospodárska kríza značne ovplyvnila množstvo poskytnutých úverov nefinančným 

spoločnostiam. Napriek prudkému poklesu úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky, 

poklesu referenčnej sadzby pre skutočne realizované jednodňové obchody v Eurách (EONIA), 

ako aj poklesu kľúčových sadzieb centrálnych bánk štátov Európskej únie, došlo k poklesu 

poskytnutých úverov. Dôvodom bol pokles investičnej a inovačnej aktivity podnikov. (NBS, 

2009) 

Tabuľka 3 zachytáva vývoj poskytnutých úverov od roku 2007 do apríla 2011. Výrazný nárast 

úverov bol zaznamenaný v roku 2007. V tomto roku najviac vzrástli strednodobé úvery 

(medziročný nárast 36,8 %) nasledované krátkodobými úvermi (nárast 33 %). V roku 2008 

došlo tiež k medziročnému nárastu úverov, avšak oproti predchádzajúcemu obdobiu bol tento 

nárast o 10,1 % nižší. Najvýraznejšie vzrástli strednodobé úvery, nasledované dlhodobými 

úvermi. V roku 2009 došlo v dôsledku hospodárskej krízy k poklesu investičnej aktivity 

podnikov, čo sa prejavilo aj medziročnými poklesom objemu úverov. Najvýraznejšie poklesli 

krátkodobé úvery (o 17,9 %), nasledované dlhodobými úvermi (pokles o 1,2 %). Strednodobé 

úvery zaznamenali v roku 2009 medziročný nárast o 19,4 %. V roku 2010 došlo opäť 

k medziročnému nárastu objemu úverov o 1,7 %, avšak objem strednodobých úverov 

zaznamenal medziročný pokles (o 6,6 %). V období od januára do apríla 2011 v súvislosti 

s postupným oživením ekonomiky dochádza k postupnému zvyšovaniu poskytnutých úverov. 
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Tabuľka 3: Medziročné zmeny v úveroch poskytnutých nefinančným spoločnostiam 
Rok Úvery spolu Úvery do 1 roku Úvery do 5 rokov Úvery nad 5rokov 
2007 25,6 % 33,0 % 36,8 % 15,7 % 
2008 15,5 % 8,5 % 27,1 % 17,2 % 
2009  -3,3 % -17,9 % 19,4 % -1,2 % 
2010 1,7 % 3,6 % -6,6 % 6,2 % 
2011 január 3,1 % 4,8 % -5,9 % 7,9 % 
2011 február 3,7 % 4,0 % -5,0 % 9,6 % 
2011 marec 4,3 % 3,2 % -3,1 % 10,4 % 
2011 apríl 7,0 % 9,1 % -1,9 % 11,5 % 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa NBS (2009) a NBS (2011) 

Obligácie ako externý zdroj financovania rozvoja podniku 

V podmienkach SR nie je financovanie obligáciami bežné. Z výberovej vzorky 120 podnikov 

zostavenej za účelom preverenia hypotéz uvedených v druhej kapitole ani jeden podnik 

nevykazoval vydané dlhopisy v súvahe. Dôvodom je nerozvinutý kapitálový trh, vysoké 

transakčné náklady, nedostatočná úprava vzájomných vzťahov rôznych tried akcionárov, 

neexistencia právnej úpravy, ktorá by zamedzovala transfer aktív a nerozvinutá akcionárska 

kultúra. Neexistencia, resp. neefektívnosť kapitálového trhu sa spája s financovaním podnikov 

prevažne dlhovým kapitálom, ktorý je v porovnaní s obligáciami drahší. To má samozrejme 

negatívny dopad na rentabilitu podnikov a následne aj na výnosy akcionárov. Náklady 

spojené s emisiou dlhopisov obchodovaných na kótovanom hlavnom trhu v objeme 1 mld. Sk 

predstavujú 928 000 Sk. Náklady spojené s emisiou dlhopisov obchodovaných na kótovanom 

paralelnom trhu v objeme 1 mld. Sk predstavujú 828 000 Sk (Alianciapas, 2006). 

Dotácie ako externý zdroj financovania rozvoja podniku 

Objem poskytnutej štátnej pomoci sa od roku 2002 neustále zvyšuje (Alianciapas, 2006). 

Najvýraznejšie zvýšenie objemu štátnej pomoci je zaznamenané v automobilovom 

a oceliarskom priemysle, čo vyplýva z poskytnutých investičných stimulov. Celkovo v roku 

2004 bola poskytnutá štátna pomoc vo forme dotácií vo výške 5 771,42 miliónov Sk a vo 

forme daňových úľav vo výške 3 390,85 miliónov Sk. Podľa Republikovej únie 

zamestnávateľov a Podnikateľskej aliancie Slovenska je najmenej škodlivou formou štátnej 

pomoci jej nepriama forma – daňové úľavy (Alianciapas, 2006), aj keď táto pomoc deformuje 

daňový systém. Priame formy štátnej podpory ako dotácie, príspevky, granty, úhrady úrokov 

z úveru a pod. by mali byť podľa Republikovej únie zamestnávateľov a Podnikateľskej 

aliancie Slovenska zrušené, keďže sú krátkodobého charakteru a na pomoc vybraným 

podnikom sa skladajú ostatné podniky. Za zmienku popri dotáciách na podporu výskumu 

a vývoja či príspevkoch na podporu rozvoja cestovného ruchu stojí štátny podporný program 

Schéma podpory nákupu inovatívnych technológií a budovania systémov manažérstva kvality, 
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ktorý prebiehal od augusta 2003 do konca roku 2006. V časti Kvalita bol vyplatený 

nenávratný finančný príspevok 247 spoločnostiam. V časti Inovatívne technológie bol 

vyplatený nenávratný finančný príspevok 26 spoločnostiam (NARMSP, 2007). 

Štrukturálne fondy Európskej únie 

V programovom období 2007 – 2013 má Slovenská republika možnosť využívať zdroje 

z fondov Európskej únie v priebehu celého jeho trvania na základe dokumentu „Národný 

strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013“ stanovujúci národné 

priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Jedným 

z troch hlavných cieľov13

Finančný lízing ako osobitný zdroj financovania rozvoja podniku 

 kohéznej politiky EÚ v tomto programovom období je cieľ 

„Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“. Príspevky zo štrukturálnych fondov 

a Kohézneho fondu sú koncentrované do troch strategických priorít: (1) Infraštruktúra 

a regionálna dostupnosť, (2) Inovácie, informatizácia a znalostná ekonomika, (3) Ľudské 

zdroje a vzdelávanie. Z jedenástich operačných programov (ďalej OP) implementujúcich 

stratégiu, priority a ciele Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 

2013 v rámci cieľa „Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ pripadajú do úvahy 

tieto: OP Výskum a vývoj, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Vzdelávanie a OP 

spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre Bratislavský kraj. (Kubrická, 

2009) 

Z osobitných zdrojov financovania zohráva dôležitú úlohu financovanie prostredníctvom 

lízingu. Lízing predstavuje jednu z najdôležitejších foriem externého financovania ďalšieho 

rozvoja najmä v prípade malých a stredných podnikov. Je druhou najvýznamnejšiu formu 

externého financovania podnikov hneď po bankových úveroch (Alianciapas, 2006). Aktívne 

finančné operácie na obstaranie hnuteľného i nehnuteľného majetku ku prvému štvrťroku 

2009 ponúkalo na Slovensku 39 členských spoločností Asociácie lízingových spoločností 

Slovenskej republiky (ALSSR, 2009). Štruktúru celkového objemu obchodov na lízingovom 

trhu zachytáva tabuľka 4. 

 

 

 

                                                 
13 Medzi ďalšie dva hlavné ciele patrí „Konvergencia“ a „Európska územná spolupráca“. 
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Tabuľka 4: Štruktúra obchodov na lízingovom trhu 

Sektory 
Objem obchodov  Zmena 

2011/2010 
Zmena 

2010/2009 
Zmena 

2009/2008 
Zmena 

2008/2007 v mil. EUR 
1Q 2011 1Q 2010 1Q 2009 1Q 2008 1Q 2007 % % % % 

Podnikanie 317 240 260 516 436 32,1 -7,7 -49,6 18,3 
Spotrebitelia 49 44 67 94 75 11,4 -34,3 -28,7 25,3 
Verejný sektor + 
ostatné 7 25 6 6 3 -72 316,7 0,0 100,0 

Spolu  373 310 333 616 514 20,3 -6,9 -45,9 19,8 
Zdroj: ALSSR (2009), ALSSR (2010), ALSSR (2011) 

V sektore Podnikanie bol na lízingovom trhu zaznamenaný najväčší medziročný pokles 

objemu obchodov v prvom kvartáli roku 2009. Jednalo sa o takmer 50 % pokles oproti 1. 

štvrťroku 2008 spôsobený predovšetkým prebiehajúcou finančnou krízou. Útlm investičnej 

aktivity sa premietol do zníženého záujmu o lízing ako jedného z významných osobitných 

foriem financovania podniku. Ku prvému štvrťroku lízingový trh v sektore podnikanie 

vykázal taktiež medziročný pokles, avšak výrazne nižší. Ku rovnakému obdobiu roku 2011 už 

došlo k výraznému zvýšeniu obchodov, medziročne až o 32,1 %. 

V súvislosti s hospodárskou krízou bola obdobná situácia aj v sektore Spotrebitelia. Výrazný 

pokles obchodov v sektore Spotrebitelia bol zaznamenaný v roku 2009 a 2010. Ku prvému 

štvrťroku 2011 došlo ku oživeniu lízingového trhu aj v sektore Spotrebitelia. 

Špecifickým sektorom je verejný sektor a ostatné sektory (inde nezaradené). V tomto sektore 

došlo v prvom štvrťroku 2010 k medziročnému nárastu až o 316,7 %, avšak v nasledujúcom 

období k poklesu o 72 %. Ako možno vidieť z tabuľky 4, tento trend je opačný, než v prípade 

sektora Podnikanie a Spotrebitelia.   

Vzhľadom na tému riešenej problematiky je v tabuľka 5 zachytená štruktúra obchodov 

v sektore Podnikanie. Nakoľko údaje za rok 2010 a 2011 v predmetnej štruktúre na 

internetovom portáli Asociácie lízingových spoločností SR absentujú, tabuľka 5 uvádza údaje 

len za roky 2007 až 2009. Z tabuľky je zrejmé, že najväčší medziročný pokles v sektore 

Podnikanie v prvom štvrťroku 2009 bol zaznamenaný v objeme obchodov týkajúcich sa 

lízingu nákladných automobilov (objem obchodov poklesol až o 67,9 %). Výrazne tiež 

pokleslo financovanie úžitkových automobilov prostredníctvom lízingu (pokles o 47,1 %), 

ďalej financovanie strojov a zariadení (pokles o 41,3 %) a financovanie osobných 

automobilov (pokles o 38,2 %). 
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Tabuľka 5: Štruktúra obchodov na lízingovom trhu v sektore Podnikanie 

Sektor Podnikanie 
Objem obchodov  Zmena 

2009/2008 
Zmena 

2008/2007 v mil. EUR 
1Q 2009 1Q 2008 1Q 2007 % % 

Stroje a zariadenia 91 155 119 -41,3 30,3 
Nákladné automobily 43 134 123 -67,9 8,9 
Osobné automobily 63 102 95 -38,2 7,4 
Úžitkové automobily 54 102 79 -47,1 29,1 
Ostatné 9 23 20 -60,9 15,0 
Spolu 260 516 436 -49,6 18,3 

Zdroj: ALSSR (2009) 

Objem obchodov podľa typu zmluvy v sektore Podnikanie je zachytený v tabuľke 6. Ku 

prvému štvrťroku 2009 došlo k výraznému medziročnému poklesu obchodov na lízingovom 

trhu v sektore podnikanie. Najväčší medziročný pokles bol zaznamenaný pri finančnom 

lízingu, ktorý bol nasledovaný operatívnym lízingom a úvermi. V nasledovnom období (1. 

kvartál 2010) bol opätovne vykazovaný pokles obchodov na lízingovom trhu, avšak tento 

pokles bol už o čosi miernejší. Pozvoľné naštartovanie slovenskej ekonomiky sa prejavilo 

v postupnom náraste investícií financovaných prostredníctvom lízingu. V prvom štvrťroku 

2011 sa operatívny lízing zvýšil medziročne až o 87,5 % a finančný lízing o 37,9 %.  

Tabuľka 6: Štruktúra zmlúv na lízingovom trhu v sektore Podnikanie 

Sektor Podnikanie 
Objem obchodov  Zmena 

2011/2010 
Zmena 

2010/2009 
Zmena 

2009/2008 v mil. EUR 
1Q 2011 1Q 2010 1Q 2009 1Q 2008 % % % 

Finančný lízing 182 132 144 349 37,9 -8,3 -58,7 
Operatívny lízing 45 24 25 40 87,5 -4,0 -37,5 
Úver  91 84 91 127 8,3 -7,7 -28,3 
Spolu 317 240 260 516 32,1 -7,7 -49,6 

Zdroj: ALSSR (2009), ALSSR (2010), ALSSR (2011) 

Rizikový kapitál ako externý zdroj financovania rozvoja podniku 

Využívanie rizikového kapitálu nemá v podmienkach SR dlhodobejšiu tradíciu. Rizikový 

kapitál je tak najmenej používaným zdrojom financovania inovácií malých a stredných 

podnikov (MSP), ako možno vidieť z prieskumu NARMSP – graf 1. Financie obchodných 

anjelov nie sú  využívané dostatočne. Dôvodom je slabá informovanosť MSP, ako aj obavy, 

resp. nedôvera oboch strán zapríčinená informačnou medzerou. Tieto skutočnosti 

dokumentujú aj štatistické informácie, podľa ktorých neboli v SR v roku 2003 smerované 

žiadne investície do začiatočných fáz rozvoja firmy (seed, start-up a early stage) a v rámci 

rozvojového financovania (expansion, replacement) to bolo iba 0,01 % z HDP, čo radí 

Slovensko na jedno z posledných miest v rámci EÚ. Rizikový kapitál bol v SR použitý 

výlučne na financovanie začínajúcich výrob alebo expanzie výrob a nie na podporu rozvoja 
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výskumu a inovácií alebo inovačných podnikov. Podľa údajov Eurostatu predštartovacie 

a štartovacie investície rizikového kapitálu a rozvojové investície rizikového kapitálu v SR 

v roku 2005 spolu predstavovali len 0,002 % z HDP. Pre porovnanie v ČR dosiahli tieto 

investície v roku 2005 hodnotu 0,007 % z HDP, v Poľsku 0,043 % z HDP, v Maďarsku 

0,053 % z HPD a priemer za EÚ-15 bol vo výške 0,138 % z HDP (Eurostat, 2006a, 2006b).  

Na Slovensku pôsobí len niekoľko fondov rizikového kapitálu spravujúcich prevažne verejné 

zdroje, za ktorými stoja predovšetkým štátne inštitúcie, ako napr. Európska banka pre obnovu 

a rozvoj (EBRD), fondy EÚ a  vláda USA reprezentovaná Slovensko-americkým 

podnikateľským fondom (SAEF)14. Prakticky najväčšie skúsenosti s rizikovým financovaním 

má na území Slovenskej republiky Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného 

podnikania (NARMSP)15. Rizikovým investíciám do základného imania začínajúcich 

podnikov sa už vyše desať rokov venuje ňou založená spoločnosť Seed Capital Company, s. r. 

o. (SCC)16

Tabuľka 7: Veľkosť investícií rizikového kapitálu v SR 

, ktorá vznikla vďaka podpore z programu PHARE a bola založená v roku 1994. 

Veľkosť investícií vybraných fondov pôsobiacich na území SR zhŕňa tabuľka 7 spracovaná 

podľa údajov NARMSP (2009). 

 Celkový objem Počet investícií Výška poskytnutej 
investície 

Fond fondov 275 mil. Sk 130 investícií do 0,25 mil. €  
SEAF 1,3 mld. Sk 44 investícií 0,7 – 3 mil. € 
Genesis Capital     1 – 3 mil. € 
Slovenský poprivatizačný fond 1,7 mld. Sk   2 – 5 mil. € 
Business Angels Network    do 0,3 mil. € 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa NARMSP (2009) 

Mezanínový kapitál ako externý zdroj financovania rozvoja podniku 

Mezanínový kapitál rozširuje možnosti financovania podnikových aktivít, avšak nenahrádza 

tradičné formy. Jeho hlavnou charakteristikou je, že kombinuje prvky dlhového financovania 

a financovania vlastným kapitálom. Mezanínový kapitál sa považuje za podriadený vo vzťahu 

ku poskytovateľom klasického dlhu, avšak za nadriadený vo vzťahu k poskytovateľom 

vlastného kapitálu . V prípade nepriaznivých okolností majú preto klasickí veritelia prednosť 

pri uspokojovaní svojich pohľadávok pred poskytovateľmi mezanínového kapitálu, ktorých 

pohľadávky sa uspokojujú prednostne pred nárokmi akcionárov alebo spoločníkov, čo je 
                                                 
14 Grant SAEF umožnil vytvorenie Slovenskej asociácie rizikového kapitálu (SLOVCA).  
15 NARMSP vznikla  v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Podporuje rozvoj a rast malého 
a stredného podnikania v SR s cieľom posilniť konkurencieschopnosť sektora v rámci spoločného trhu EÚ a na 
trhoch tretích krajín. 
16 Spoločnosť SCC, s. r. o. zmenila k 11. 4. 2006 obchodné meno na Fond fondov, s. r. o. 
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hlavným dôvodom, prečo je mezanínový kapitál drahším zdrojom financovania než tradičný 

dlh. Vyššie riziko, ktoré poskytovatelia mezanínového kapitálu podstupujú, sa odzrkadľuje vo 

vyššej požadovanej miere zhodnotenia ich investície. 

Mezanínový kapitál ako hybrid medzi vlastným imaním a záväzkami (cudzími zdrojmi) 

pozostáva z rôznych dlhodobých nástrojov: podriadený dlh (subordinated loan), pôžička 

s účasťou (participating loan), tichá účasť (silent participation), právo s účasťou na zisku 

(profit participation right), vymeniteľné dlhopisy (convertible bonds) či dlhopisy s warrantmi 

(bonds with warrants) (KOM, 2007).  

Mezanínové financovanie nie je na území SR rozšírené. V súčasnosti sa snažia komerčné 

banky vychádzať malým a stredným podnikom v ústrety, o čom svedčia napr. menšie 

požiadavky na zabezpečenie úveru, predlžovanie lehôt splatnosti úveru či znižovanie 

administratívnej náročnosti (napr. nevyžadovanie podnikateľského plánu). Banky začínajú 

popri úveroch poskytovať podnikateľským subjektom aj mezanínový kapitál. Zo strany 

bankových inštitúcií ale neexistuje jednoznačná terminológia nástrojov mezanínového 

financovania, čo znemožňuje poskytnúť relevantné informácie o tomto type financovania. 

Navyše, banky pristupujú k jednotlivým nástrojom mezanínového financovania rôzne. 

Bankový produkt poskytnutý jednou komerčnou bankou môže zvýšiť rating podniku 

vypracovaný danou bankovou inštitúciou a napomôcť tak ku získaniu lacnejšieho 

(potrebného) úveru, no druhá banková inštitúcia môže zaujať presne opačné stanovisko. Tento 

fakt možno v súčasnosti spolu s nedostatočnou informovanosťou podnikateľských subjektov 

považovať za najväčšiu prekážku rozšírenia mezanínového financovania na Slovensku. 

(Závarská, 2008b) 

1.4.2 Špecifiká financovania podniku v Európe a USA 

V západnej Európe a USA majú podniky (na rozdiel od tých slovenských) možnosť využívať 

na financovanie svojich aktivít nástroje kapitálového trhu. Kapitálový trh funguje efektívne a 

náklady spojené s emisiou cenných papierov sú podstatne nižšie. Trhová cena cenného 

papiera odráža reálnu situáciu, a preto poskytuje dôležitú informáciu o finančnom zdraví 

podniku. Podniky taktiež častejšie siahajú po interných zdrojoch financovania. Dosahovaný 

zisk je výrazne vyšší než v prípade slovenských podnikov. Kým slovenské podniky zámerne 

znižujú zisk na minimum, aby eliminovali základ dane z príjmov, európske podniky 
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a podniky v USA17

Prístup podnikov členských krajín EÚ k finančným zdrojom 

 si uvedomujú, že účtovné informácie majú vierohodne odrážať finančnú 

situáciu podniku. Tradičné finančné ukazovatele dopĺňajú tzv. modernými ukazovateľmi 

vychádzajúcimi z koncepcie shareholder value, ako aj nefinančnými ukazovateľmi. Prioritu 

kladú na rast trhom pridanej hodnoty, ktorá sa odráža v raste celkovej trhovej hodnoty 

podniku.  

V septembri 2005 bol Európskou komisiou realizovaný výskum (EC, 2005) v oblasti prístupu 

podnikov pôvodných 15 členských štátov EÚ18

Podľa výskumu realizovaného v septembri 2005 tri štvrtiny podnikov pôvodných 15 

členských štátov EÚ disponuje dostatočným množstvom finančných prostriedkov na 

realizáciu svojich rozvojových aktivít. Národné rozdiely sú však značné. Najvhodnejšia 

situácia je vo Fínsku (94 % podnikov), Írsku (93 %), Dánsku a Veľkej Británii (91 %). 

Naopak, najmenej priaznivá situácia je v Taliansku (66 %), Portugalsku (68 %), Grécku 

a Nemecku (73 %). V priemere 14 % podnikov považuje prístup k financiám za pomerne 

jednoduchý. Až 21 % talianskych podnikov nasledovaných nemeckými a luxemburskými 

považuje prístup k finančným zdrojom za jednoduchý. Na druhej strane stoja francúzske, 

belgické, grécke, portugalské a fínske podniky.  

 k finančným zdrojom. Na tento výskum 

nadväzoval v ďalšom roku obdobný výskum realizovaný na vzorke podnikov nových 

členských štátov. Do vzorky podnikov pôvodných členských štátov spadalo 3 047 podnikov 

a do vzorky podnikov nových členských štátov 1 536 podnikov. 

Podniky pri získavaní dodatočných zdrojov oslovujú najmä banky (až 79 % podnikov), 

nasledujú lízingové spoločnosti (24 % podnikov), verejné inštitúcie podporujúce investície 

(11 %), súkromní investori (7 %), finančné nebankové inštitúcie (4 %), investori rizikového 

kapitálu (2 %), ako aj iné inštitúcie (2 %).  

Podniky najčastejšie využívajú lízing a bankové úvery. V priemere 51 % finančných zdrojov 

tvorí lízing, 50 % prečerpanie bankového účtu, 45 % úvery s dobou splatnosti nad tri roky, 31 

% úvery s dobou splatnosti menej než tri roky, 19 % faktoring, 9 % súkromní investori, 6 % 

fondy rizikového kapitálu. 

                                                 
17 Vykazovaný vyšší zisk je dôsledkom nielen vyššej výkonnosti týchto podnikov, ale aj ich postoja k vedeniu 
účtovníctva a relevantnosti účtovných informácií. Nemenej dôležitú úlohu zohráva národná legislatíva. 
18 Belgicko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, 
Rakúsko, Portugalsko, Fínsko, Švédsko, Veľká Británia 
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Podľa výskumu realizovaného Európskou komisiou v apríli a máji 2006 (EC, 2006), kde 

výskumnú vzorku tvorilo 1 536 podnikov nových členských štátov19

Úspech podnikov nových členských štátov EÚ však závisí predovšetkým od externých 

zdrojov financovania. Podniky sa najčastejšie obracajú na komerčné banky (66 % podnikov), 

nasledujú lízingové spoločnosti (35 %), verejné inštitúcie podporujúce investície (11 %), 

súkromní investori (8 %), nebankové finančné inštitúcie (3 %), investori rizikového kapitálu 

(1 %) a iné spoločnosti (7 %). Čo sa týka úverov, v priemere 53 % podnikov získalo úver do 

25 000 EUR, 24 % podnikov získalo úver v sume od 25 000 EUR do 100 000 EUR a 15 % 

podnikov úver vyšší než 100 000 EUR. Prístup k úverom je značne diferencovaný. Približne 

11 % podnikov považuje úvery takmer za nedostupné, 33 % podnikov hovorí o zložitom 

prístupe k úverom, zvyšné o ľahkom až veľmi ľahkom prístupe. Významným finančným 

zdrojom okrem úveru sa javí taktiež finančný a operačný lízing.  

, menej než dve tretiny 

podnikov (60 %) disponuje dostatočným množstvom finančných prostriedkov na realizáciu 

svojich rozvojových aktivít. Situácia sa však v jednotlivých krajinách jednoznačne líši. 

Najhoršia situácia vládne v slovenských podnikoch, kde menej než polovica podnikov 

(presnejšie 45 %) potvrdila dostatok finančných zdrojov. Naopak, najlepšia situácia je 

v maďarských podnikoch, kde až deväť podnikov z desiatich  (presnejšie 86 %) disponuje 

dostatkom finančných prostriedkov na financovanie svojich aktivít. 

Prieskum z roku 2006 poukázal na fakt, že značná časť malých a stredných podnikov nemá 

dostatok finančných prostriedkov na realizáciu svojich rozvojových zámerov. Nakoľko 

Európska komisia spolupracuje s členskými štátmi EÚ aj v oblasti zlepšenia prístupu 

európskych podnikov k finančným zdrojom20

V súvislosti s analýzou zmien v oblasti dostupnosti jednotlivých foriem externého 

financovania boli oslovení manažéri podnikov, ktoré v posledných 6 mesiacoch žiadali 

minimálne o jeden zdroj financovania svojich rozvojových aktivít (EC, 2009). Na základe 

, v období od 17. júna do 23 júla 2009 bol 

realizovaný prieskum (EC, 2009) zameraný na analýzu využitia finančných zdrojov, na 

analýzu prístupu k jednotlivým finančným nástrojom a na analýzu očakávaní podnikov 

v súvislosti s financovaním ich budúcich projektov. Výberovú vzorku tvorilo 9 063 podnikov 

z krajín Európskej únie, ďalej z Chorvátska, Islandu a Nórska. 

                                                 
19 Litva, Estónsko, Lotyšsko, Slovinsko, Slovensko, Poľsko, Cyprus, Malta, Česká republika, Maďarsko 
20 Za týmto účelom prijala Európska komisia systém finančnej politiky a finančných nástrojov na podporu 
prístupu malých a stredných podnikov nachádzajúcich sa v rôznej fáze životného cyklu k finančným zdrojom. 
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odpovedí respondentov možno konštatovať, že až 46 % podnikov vníma dostupnosť 

bankových úverov za zhoršenú oproti predchádzajúcemu obdobiu, 34 % podnikov nevníma 

zmenu a len 8 % vníma pozitívnu zmenu. Zvyšné podniky označili bankový úver za nevhodnú 

formu financovania, prípadne neudali žiadnu odpoveď.  

V prípade obchodného úveru, investícií do vlastného imania a emisie dlhových cenných 

papierov väčšia časť podnikov, pre ktoré sú tieto formy financovania vhodné, potvrdili žiadnu 

zmenu v oblasti dostupnosti týchto foriem financovania. Len veľmi malé percento potvrdilo 

zlepšeniu prístupu.  Avšak za neaplikovateľnú formu financovania označilo obchodný úver až 

37 % manažérov, investície do vlastného imania 72 % manažérov a emisiu dlhových cenných 

papierov 76 % manažérov. (EC, 2009) 

Kým v priemere 46 % podnikov členských štátov EÚ označilo prístup k bankovým úverom za 

posledných 6 mesiacov za zhoršený, túto možnosť uvádzalo len 23 % slovenských podnikov. 

V priemere 34 % podnikov EÚ uvádzalo nezmenený prístup k bankovým úverom, pričom zo 

slovenských podnikov túto možnosť uviedlo 36 % podnikov. Markantnejší rozdiel bol 

v percentuálnom vyjadrení podnikov, pre ktoré táto forma financovania nebola vhodná. 

V priemere za EÚ túto možnosť uviedlo 8 % podnikov, kým za SR to bolo 15 % podnikov. 

(EC, 2009)  

Zdroje financovania rozvoja podnikov členských krajín EÚ 

Prieskum z roku 2009 realizovaný pod záštitou Európskej komisie a Európskej centrálnej 

banky (EC, 2009) poukazuje na fakt, že z výberovej vzorky 9 063 podnikov v priebehu 

posledných šiestich mesiacov siahlo 16 % podnikov EÚ po interných zdrojoch, 31 % po 

kombinácii externých a interných zdrojoch a 28 % výlučne po externých zdrojoch. Zvyšných 

25 % podnikov nesiahlo po žiadnych zdrojoch financovania. Zo slovenských podnikov siahlo 

28 % podnikov po interných zdrojoch, 27 % po kombinácii externých a interných zdrojoch, 

13 % po externých zdrojoch a 23 % nepoužilo žiadne zdroje. Na porovnanie, najviac 

podnikov siahalo po interných zdrojoch v Lotyšsku (47 %), v Luxembursku (33 %), 

v Bulharsku (32 %), vo Fínsku (32 %), v Slovinsku (34 %), v Slovensku (28 %) a v Dánsku 

(27 %). Najmenej podnikov použilo interné zdroje na Cypre (4 %), v Litve (8 %), 

v Holandsku (9 %) a v Českej republike (10 %).  

Podniky financovali svoje aktivity z externých zdrojov predovšetkým na Cypre (41 % 

podnikov), v Poľsku (41 %), v Estónsku (42 %), v Holandsku (35 %) a v Česku (34 %). 



 65 

Najmenej po externých zdrojoch siahali v Bulharsku (9 % podnikov), v Slovinsku (12 %) a 

v Litve (14 %). Žiaden zdroj financovania za posledných šesť mesiacov nevyužili najmä 

v Litve (60 % podnikov), v Portugalsku (54 %), v Holandsku (44 %) a v Česku (43 %). Len 6 

% podnikov v Írsku, 12 % podnikov v Rakúsku, 15 % podnikov na Cypre, 16 % podnikov vo 

Švédsku a 16 % podnikov v Nemecku nesiahlo po žiadnom finančnom zdroji. (EC, 2009) 

Z podnikov z krajín Európskej únie v priemere 47 % podnikov využilo interné zdroje, 30 % 

prečerpanie bankového účtu alebo kreditné karty, 26 % bankový úver (okrem prečerpania 

bankového účtu a bankových kariet), 23 % lízing, prenájom alebo faktoring, 16 % obchodný 

úver, 10 % granty alebo subvencované bankové pôžičky, 7 % iné pôžičky, 2 % emisiu akcií 

alebo investorov do vlastného imania, 1 % dlhové cenné papiere, 1 % nástroje mezanínového 

financovania a 1 % inde nezaradené formy financovania. (EC, 2009) 

Rizikový kapitál ako externý zdroj financovania rozvoja podniku 

Malé a stredné podniky východnej Európy sú dynamicky rozvíjajúcim sa sektorom21. Čelia 

však finančným obmedzeniam, ktoré brzdia ich prístup k dlhovému financovaniu a teda aj 

k možnostiam ich rastu a úspechu. Zvlášť v problematickej pozícii sa nachádzajú začínajúce 

podniky, ktoré trpia syndrómom slabých súvah22

Rizikový kapitál je vo vyspelých krajinách významným zdrojom financovania inovácií. Táto 

forma financovania je najrozšírenejšia v USA. Z európskych krajín sa na čele rozšírenosti 

rizikového kapitálu stále drží Veľká Británia, i keď Švédsko a Francúzsko pomerne rýchlo 

tento náskok doťahujú. MSP získavajú finančné prostriedky nielen od obchodných anjelov, 

ale aj z rôznych zdrojov podporovaných EÚ vrátane rizikových investičných fondov. Niektoré 

členské štáty poskytujú daňové stimuly na podporu investícií obchodných anjelov. Napríklad 

v Anglicku môžu investori získať oslobodenie od dane z kapitálových ziskov. Podľa údajov 

Eurostatu má z európskych krajín vo využití rizikového kapitálu v úvodnej fáze financovania 

(early stage development capital) vedúce postavenie predovšetkým Švédsko, Dánsko, Veľká 

Británia a Fínsko. V nových členských krajinách EÚ, najmä v SR, Českej republike, Poľsku a  

, čo v konečnom dôsledku obmedzuje ich 

prístup k dlhovému financovaniu. V o niečo lepšej situácii sa nachádzajú podniky, ktoré už 

prekonali fázu začatia činnosti firmy a prekĺzli minimálne do štádia počiatočného rozvoja 

(first stage). Tu sa otvárajú nové možnosti financovania rozvojových aktivít, avšak tie sú 

podmienené významným potenciálom rastu a únosným rizikom. 

                                                 
21 Podľa zistenia Eurostatu MSP tvoria 99,8 % všetkých podnikov v rámci EÚ-25, zamestnávajú viac než dve 
tretiny pracujúcich a vytvárajú 57 % zisku.  
22 Z anglického weak balance sheet, t. j. nízky stupeň samofinancovania. 
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Maďarsku sa začala táto možnosť podpory podnikania prvýkrát využívať až v roku 1998, 

pričom pri niektorých novoprijatých krajinách EÚ-25 (napr. Slovinsko, Estónsko) neboli 

vykazované žiadne údaje o využívaní tejto formy podpory podnikania (MŠSR, 2006). 

Európska komisia v júni 1998 na summite v Cardiffe prijala Akčný plán rizikového kapitálu 

(Risk Capital Action Plan - RCAP), ktorý predstavuje základné východisko pre rozvoj trhu 

rizikového kapitálu v EÚ a vytyčuje šesť kategórií prekážok, ktoré brzdia rozvoj trhov 

rizikového kapitálu na európskej úrovni (MŠSR, 2004). Medzi tieto prekážky sa radí 

fragmentácia trhu, inštitucionálne a regulačné bariéry, zdaňovanie príjmov z investícií 

rizikového kapitálu, nedostatok začínajúcich podnikov a investičných príležitostí v high-tech 

sektoroch, nedostatočné množstvo a kvalifikácia ľudských zdrojov a v neposlednom rade aj 

kultúrne faktory, napr. postoj investorov k riziku, nedostatok podnikateľskej kultúry v školách 

či prekážky pri vytváraní novej generácie európskych podnikateľov. 

Mezanínový kapitál ako externý zdroj financovania rozvoja podniku 

Mezanínové financovanie je obzvlášť rozšírené v nemeckom priestore, kde nahrádza klasickú 

emisiu cenných papierov dlhového aj majetkového charakteru. Komerčné banky pôsobiace na 

nemeckých a francúzskych burzách emitujú dlhové cenné papiere, pričom v emisných 

podmienkach priamo uvádzajú účel použitia získaných prostriedkov na mezanínové 

financovanie informačných technológií, biotechnológií, služieb vo verejnom sektore a pod 

(Freňáková, 2007). Banky takýmto spôsobom čiastočne obchádzajú Bazilej II23

Napr. NRW.BANK (www.nrwbank.de) rozvíja štandardizovaný mezanínový program pre 

MSP v Severnom Porýní – Vestfálsku. Zapĺňa tak medzeru na trhu pre mezanínové 

financovanie podnikov s príjmom nižším než 20 mil. EUR a pokrýva požiadavky nižšie než 2 

mil. EUR. V Nemecku pôsobí taktiež spoločnosť MBG (Mittelständische 

Beteiligungsgesellschaften), ktorá so svojimi 3 500 investíciami predstavuje polovicu 

celkového počtu investícií Nemeckej asociácie rizikového kapitálu. Poskytuje predovšetkým 

tichú spoluúčasť (silent partnership) za atraktívnych úrokových podmienok. MBG poskytuje 

investície v rozmedzí od 50 000 EUR do 2,5 mil. EUR. Priemerná výška investície je 350 000 

EUR. (www.bvk-ev.de) 

, ktorý by ich 

za normálnych okolností nútil tvoriť rezervy na rizikové transakcie.  

                                                 
23 Bazilej II určuje pravidlá kapitálovej primeranosti investičných firiem a kreditných inštitúcií (bánk).  
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Vo Francúzsku pôsobí FIDEME Mezzanine Fund, ktorý je partnerstvom súkromných 

investorov disponujúcich 45 mil. EUR. Tento fond poskytuje finančné prostriedky vo forme 

podriadeného dlhu (subordinated loan) na prefinancovanie projektov založených na 

proenviromentálnych technológiách verifikovaných Francúzskou agentúrou pre životné 

prostredie a manažment energie (ADEME). (www.ademe.fr ) 

Vo Švédsku sa možno stretnúť s pôžičkovým programom verejnej finančnej inštitúcie ALMI 

(www.almi.se), ktorá poskytuje investície do štartovnej fázy podniku. Poskytuje podriadený 

dlh, ktorý má slúžiť na rozbehnutie činnosti podniku a následne mu umožniť prístup k ďalším 

externým zdrojom financovania. 

 

 

 

  


