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Príspevky SR 

Príspevky SR prostredníctvom MF SR: 

•Fond technickej spolupráce SR a EBOR ⇒ 6,725 mil. eur 

•WBIF / EWBJF ⇒ 700 tis. eur 

•E5P ⇒ plánovaný príspevok 50 tis. eur určený pre projekty v Moldavsku 

•skupina Svetovej banky/ IDA ⇒ cca 16,6 mil. eur 

•Záruky v prospech EIB (pre investičné projekty v AKT a v zámorských 
krajinách a územiach) ⇒ 1,46 mil. eur 

•Investičný nástroj financovaný zo zdrojov EIB a EDF  

•Ďalšie fondy/nástroje EBOR (napr. SEMED) a EIB (napr. FEMIP, NIF, 
EPTATF) – SR nie je prispievateľom 
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Európska banka  
pre obnovu a rozvoj (EBOR) 

•Akcionármi je 64 členských štátov + EIB a EÚ 
•EBOR vykonáva svoju činnosť v 34 prijímateľských krajinách, z toho 
23 sú ODA-eligible  
•Mandát – podpora transformácie členských krajín na trhovú 
ekonomiku 
•Rozšírenie mandátu EBOR o región južného a východného 
Stredozemia (SEMED) – Jordánsko, Tunisko, Maroko, Egypt 

– špeciálny fond vo výške 1 mld. EUR pre operácie v krajinách 
SEMED 

 
•Príprava na graduáciu z operácií EBOR 
•Post-graduačný operatívny prístup bol schválený Radou riaditeľov 
EBOR v septembri 2013  
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Európska banka  
pre obnovu a rozvoj (EBOR) 
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Konzultačné služby EBOR 
Asistencia klientom EBOR pri: 
• príprave projektov, napr. štúdie uskutočniteľnosti, návrhu projektu,  

posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
•  implementácii projektu: 
       -  budovanie kapacít, inštitucionálny rozvoj 
       -  dohľad nad projektom, napr. nezávisle inžinierstvo  (veľmi jasne 

definovaný zmluvný záväzok) 
 
Asistencia EBOR pri: 
• „due diligence“ (napr. technická, finančná, environmentálna, 

integrita) 
•  monitorovaní projektu, technickom dohľade 
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Politika a pravidlá obstarávania 
EBOR  

• Proces verejného  obstarania pre (i) konzultačné služby a (ii) poskytovanie 
dodávok tovarov a služieb pre projekty EBOR sa vykonáva v súlade 
s aplikovateľnými zásadami a pravidlami pre obstaranie v rámci EBOR. 

• PP&R: 
http://www.ebrd.com/pages/research/publications/policies/procurement.sht
ml  

• Online systém EBOR, tzv. eSelection: https://eselection.ebrd.com/suite/   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Časť 5.1. PP&R: 
 “The main concern when choosing consultants 

should be the quality of the services provided.” 
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Politika a pravidlá obstarávania 
EBOR  

  
 
 

Priame zadanie 

<=75 tis. eur 

(výber na základe 
kvality) 

Výber zo shortlistu 

75 tis. eur – 300 tis. 
eur 

(výber na základ 
kvality) 

Hodnotenie návrhov 

>=300 tis. eur 

(výber na základe 
kvality a nákladov) 

Výber konzultanta 

 

 

 
 

Negociácie  
Kontrakt 

Výzva 

Long list 

Shortlist 

 

Výber konzultanta 

Negociácie 

Kontrakt 

Výzva 

Long list 

Shortlist 

Návrh (tech & fin.) 

Výber 
konzultanta/firmy 

Negociácie  

Kontrakt 8 



www.ebrd.com    

About us 
• What we do 
• Who we are 
• Where we are 
• Who we work with 
• (…)  

Procurement Notices 

Working with us 
• Project finance 
• Procurement  
• Loan syndications 
• Trade Facilitation Programme 
• Capital markets 
• Advice for Small Business 
• Jobs at the EBRD   

• Projects 
• Countries 
• Sectors 

http://www.ebrd.com/


www.ebrd.com  - oznamy o obstarávaní 

Hľadanie podľa krajín 

Hľadanie podľa 
sektorov 

Hľadanie podľa  
typu kontraktu 
- Consultancy   
  Services 
- Corporate goods  
  works and services 
- Project goods,  
  works and services 

Výsledky hľadania 
- Issue Date 
- Deadline 
- Country 
- Notice Title 
- Sector 
- Notice Type 
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eSelection - 

https://eselection.ebrd.com/suite/ 
Registrácia  

Zaslanie dotazu 
alebo žiadosti  
o pomoc 11 



Príklady typov a odporúčaní 
1. Oznam o obstarávaní  
       – web EBOR 

2. Pozvánka do tendra  
     – web EBOR 

- Predbežný oznam o plánovanom 
obstarávaní – často meškanie pri 
stanovenom termíne. 

- Pomôcť môže návšteva miesta, 
kde má byť projekt realizovaný a 
zákazníka; priestor pre 
prediskutovanie očakávaní. 

- Prieskum trhu a prípadne 
vytvorenie konzorcia. 

- Zistiť, kto iný sa môže ešte 
prihlásiť do tendra. 

- Som lepší ako je prípadná 
konkurencia? 

-   Okamžite si vyžiadať dokumenty 
do súťaže. 

- Pozorne si prečítať kvalifikačné 
kritériá – naozaj ich spĺňam?  

- Položiť si otázku viem ponúknuť 
lepšiu cenu ako vhodné miestne 
spoločnosti (na základe 
prieskumu trhu).  
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Príklady typov a odporúčaní 
3. Žiadosť o objasnenie 4. Stanovenie ceny a podanie 

návrhu do tendra 
- Vždy je možnosť požiadať o 

objasnenie v pozvánke do tendra. 
- Požiadať o vysvetlenie všetkého 

čo nie je jasné – v podstate 
urýchli celý proces a znižuje riziko 
podania prípadnej sťažnosti.  

- Nečakať na reakciu a pripraviť si 
ďalšie časti týkajúce sa ponuky. 

 

- Dôraz, či vo vypísanom tendri je 
už stanovená cena! 

- Nespoliehať sa na prípadné 
dodatky ku kontraktu a k zvýšeniu 
ceny – možné iba v ojedinelých 
prípadoch. 

- Vždy dodržať stanovený termín 
na podanie ponuky do tendra! 

- Nemyslieť, že nemôžete vyhrať 
tender. 
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Fond technickej spolupráce  
SR a EBOR  

• Fond schválený uznesením vlády SR č. 358 z 13. mája 2009 
• Efektívny nástroj na zdieľanie expertízy slovenských spoločností a 

konzultantov a zapájania podnikateľského sektora do rozvojovej 
spolupráce 

• Príspevok v celkovej výške 6,725 mil. eur od roku 2009 
• Fond je určený na podporu aktivít slovenských subjektov (konzultantov, 

poradenské spoločnosti so sídlom v SR) s cieľom pomôcť transformujúcim 
sa krajinám východnej Európy, strednej Ázie a krajinám južného 
a východného Stredozemia pri ich prechode na trhové hospodárstvo 
s dôrazom na podporu súkromného sektora. 

• Teritoriálne pokrytie: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, 
Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, 
Kosovo*, Macedónsko, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Tadžikistan, 
Turecko, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan a krajiny južného 
a východného Stredozemia: Egypt, Jordánsko, Maroko a Tunisko.  

*Toto označenie nijakým spôsobom neprejudikuje pozíciu voči statusu a je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady 
OSN 1244/99 a stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora ohľadom vyhlásenia nezávislosti Kosova. 14 



Fond technickej spolupráce  
SR a EBOR  

 
• Účelom fondu je financovať poradenské služby a technickú 
spoluprácu pre projekty, ktoré EBOR v rámci svojho mandátu financuje, 
resp. má financovať v krajinách svojej pôsobnosti na základne úspešného 
výberového konania. 
• Fond nie je sektorovo obmedzovaný a podporované sú všetky sektory, 
v ktorých EBOR pôsobí: finančné inštitúcie, energetika, energetická 
efektívnosť a klimatická zmena, doprava, mikro, malé a stredné podnikanie, 
prírodné zdroje, turizmus, agropodnikanie, telekomunikácie, informatika 
a média, rovnosť pohlavia, municipálna a environmentálna infraštruktúra 
vrátane dopravy, úsporných a obnoviteľných zdrojov energie, oblasti 
vodohospodárstva alebo komunálneho odpadu.     
•  Mechanizmus fungovania: proces výberu konzultantov sa vykonáva 
v súlade s aplikovateľnými zásadami a postupmi EBOR pre výber 
a zadávanie konzultantských zákaziek vrátane jej zásad a pravidiel pre 
obstarávanie. Vybraní poradcovia sú štátni príslušníci SR (v prípade 
individuálnych poradcov) alebo firmy so sídlom v SR.  
• http://www.ebrd.com/pages/research/publications/policies/procurement.shtm

l   
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Fond technickej spolupráce  
SR a EBOR  

 
• Z hľadiska realizácie projektov sú 4 projekty v štádiu prípravy a pri 12 

projektoch prebieha realizácia, resp. projekt bol ukončený. 
• Vysoko je ocenená iniciatíva MF SR a systém nastavenia spolupráce: 

realizované projekty v oblasti dopravy (Tadžikistan),  environmentálna 
infraštruktúra (2 v Turecku), zlepšenia regulácií verejného obstarávania (5 
krajín Spoločenstva nezávislých štátov a Mongolsko; Albánsko), reformy 
verejného obstarávania (Albánsko a Ukrajina), legislatíva v oblasti 
energetickej efektívnosti budov (Kirgizsko), tranzícia práva (Gruzínsko a 
Moldavsko), Srbsko (digitalizácia a telekomunikácie). 

• EBOR identifikovala SR ako „best practice“ v oblasti expertízy pre 
legislatívu energetickej efektívnosti zatepľovania budov a expertízy v oblasti 
transformácie vodohospodárskeho sektora a poskytovania neinžinierskych 
služieb pre municipality. 
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WBIF - EWBJF 

• November 2006  EBOR vytvorila multidonorský fond pre krajiny 
západného Balkánu: pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, 
Chorvátsko, Macedónsko, Srbsko a Kosovo (podľa rezolúcie 
Bezpečnostnej rady OSN č. 1244/99). 

• Účelom fondu je podpora investícii súkromného sektora a rozvoj 
infraštruktúry. 

• SR jedným z prvých prispievateľov do fondu z „nových“ členských štátov 
EÚ. 

• December 2009  fond pretransformovaný do spoločnej iniciatívy EK, 
EBOR, EIB a RB RE  WBIF (Investičný rámec pre západný Balkán) 

• WBIF spája prostriedky medzinárodných finančných inštitúcií (EBOR, EIB, 
RB RE), EK (IPA prostriedky) a EWBJF (príspevky od donorov vrátane 
SR). 

• Webová stránka: http://www.wbif.eu/  
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E5P 

•  Regionálny Fond Partnerstva východnej Európy pre energetickú efektívnosť 
a životné prostredie – zapojenie SR schválené uzn. vlády č. 221 zo 14.5.2014 
•  Príspevok vo výške 50 tis. eur pre projekty financované z fondu 
v Moldavsku, čo je v súlade so Strednodobou stratégiou SR pre oficiálnu 
rozvojovú pomoc na roky 2014-2018. 
•  Z prostriedkov fondu sa financujú investičné projekty v oblasti zlepšenia 
energetickej efektívnosti a ochrany životného prostredia.  
• Teritoriálne je fond určený pre krajiny Východného partnerstva - Arménsko, 
Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina - a potenciálnymi krajinami sú Azerbajdžan 
a Bielorusko.  
•  Vďaka príspevku SR získa právo hlasovať v zhromaždení prispievateľov do 
fondu. Súčasne SR bude v pozícii pozorovateľa v riadiacej skupine, ktorá 
pripravuje zásobník projektov. 
• Do projektov sa môžu zapájať slovenské subjekty v oblasti technickej 
spolupráce, ako aj pri realizácii investičných projektov.  
•  Výber dodávateľov tovarov a služieb pre projekty sa uskutoční na 
základe medzinárodných tendrov platných v rámci príslušnej MFI. 
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Ďalšie fondy vhodné pre zapojenie 
podnikateľských subjektov 

Neviazané fondy (tendre na projekty sú otvorené pre podnikateľské subjekty 
zo všetkých členských krajín EBOR): 
• Európsky spoločný fond pre krajiny západného Balkánu – EWBJF a E5P 
• Špeciálny akcionársky fond vytvorený v roku 2008, do ktorého je 

prerozdeľovaná časť čistého zisku EBOR. 
• Fondy pre jadrovú bezpečnosť, ako napr. Medzinárodný podporný fond pre 
odstavenie Jaslovských Bohuníc (Bohunice International Decommissionig Support 
Fund/BIDSF), Fond na ochranný kryt černobyľského reaktora (Chernobyl Shelter 
Fond).  
• Multidonorský účet pre krajiny južného a východného Stredozemia (vytvorený 
v roku 2011) príspevok vo výške 20 mil. eur z čistého zisku. 
• Iniciatíva pre krajiny v počiatočnom štádiu transformácie - Early Transition 
Countries Fund  pre Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kirgizsko, 
Moldavsko, Mongolsko, Tadžikistan, Turkmenistan. 
• Do fondov vytvorených EÚ (napríklad Trustový fond pre investície v susedských 
krajinách (NIF): krajiny Východného partnerstva a Južného partnerstva). 
• Do niektorých fondov vytvorených Veľkou Britániou, Nórskom, Japonskom, 
Kóreou, Švédskom, USA. 
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EBOR  
a slovenský podnikateľský sektor 

• Multiplikačný efekt alokovaných prostriedkov SR do EBOR: príspevok SR 
6,725 mil.  eur a slov. subjekty realizovali projekty v objeme cca 11 mil. eur za 
obdobie 2007-2014. 
• 5 seminárov o obstarávaní pre podnikateľov v spolupráci s EBOR od roku 
2007 – pre konzultantov, dodávateľov tovaru, podnikateľov (konateľov),         
1 obchodnú misiu zástupcov slovenského podnikateľského sektora v EBOR. 
• Nábor poradcov pre Program rastu podnikania (angl. Enterprise Growth 
Programme).  
• Dôležitá bude aj podpora cezhraničnej spolupráce a investícií 
(realizovaná firmami/konzultantmi z gradujúcich krajín v ostatných 
prijímateľských krajinách EBOR) a uľahčenie transferu know-how z krajín, 
ktoré prešli procesom transformácie vrátane konzultačných služieb.  
• V nadväznosti na workshop uskutočnený 12. novembra 2013, ktorý bol 
organizovaný MF SR, EXIMBANKOU SR, Aspiro, a.s. a EBOR, bol 
spracovaný tzv. Akčný plán pre exportné financovanie a v prípade jeho 
implementácie môže dôjsť k zlepšeniu prístupu príslušných aktérov na 
zahraničné trhy. 20 



EBOR  
a slovenský podnikateľský sektor 

Výhody pre slovenské podnikateľské subjekty v súvislosti so zapojením 
SR do fondu s EBOR:  
 
• regionálna expertíza: EBOR má svoje silné zastúpenie v prijímateľských 
krajinách prostredníctvom svojich rezidenčných kancelárií 
• inovatívne finančné riešenia: pre každý financujúci projekt je pridelený 
špecializovaný tím so špecifickými sektorálnymi, regionálnymi, právnymi 
a environmentálnymi skúsenosťami 
• finančné efekty: napríklad lehoty pre uhrádzanie faktúr apod. 
• EBOR pozná právne a inštitucionálne prostredie  úspora nákladov a 
rozvoj obchodných príležitostí 
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EBOR  
a slovenský podnikateľský sektor 

Prínosy pre slovenské podnikateľské subjekty v súvislosti s realizáciou 
projektov financovaných z fondu s EBOR: 
 
• získanie nových skúseností v príslušnom sektore, resp. získanie nových 
know-how pri implementácii projektu 
• získanie skúseností s účasťou v medzinárodných tendroch 
• rozšírenie oblastí expertízy v podmienkach krajiny, v ktorej je projekt 
implementovaný 
• spoznanie príslušnej lokality a získanie kontaktov pre ďalšiu spoluprácu 
• získanie nových obchodných zákaziek 
• možnosť vytvorenia nových pracovných miest u realizátora projektu, ktoré 
súvisia s implementáciou projektu priamo na mieste v prijímateľskej krajine, 
alebo aj vo fáze prípravy projektu (napríklad pozícia konzultanta a/alebo 
programátora) 
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Európska investičná  
banka (EIB) 

•Akcionármi je 28 členských štátov EÚ 
•Mandát - EIB pôsobí v rámci štruktúry EÚ ako banka, ktorá financuje 
projekty spĺňajúce ciele politiky EÚ 
•EIB vykonáva svoje operácie aj mimo EÚ (kandidátske krajiny do EÚ, 
pristupujúce krajiny do EÚ, krajiny Stredozemia, Afriky, Karibiku a Tichomoria, 
Ázie, Latinskej Ameriky) realizované v rámci externej politiky EÚ a v súlade 
s medzinárodnými dohodami schválenými EÚ 
•4 oblasti EIB projektov: inovácie a zručnosti, financovanie MSP, účinné 
využívanie zdrojov, strategická infraštruktúra 
•Externý mandát EIB  
•EIB obstaranie: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm   
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Európska investičná banka (EIB) 
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Zdroj: EIB, www.eib.org 



Skupina Svetovej banky  
•Skupina Svetovej banky (WBG) je medzinárodnou finančnou inštitúciou 
s globálnou pôsobnosťou združujúcou takmer 190 členských krajín 
•Mandát - poskytovanie rozvojovej finančnej pomoci a technickej asistencie 
pre rôzne kategórie krajín od najchudobnejších (LDCs) a nestabilných (fragile 
states) cez nízkopríjmové (LICs) až po krajiny so stredným príjmom 
•WBG realizuje rozvojové projekty s účasťou verejného aj súkromného 
sektora v prijímateľských krajinách (verejný sektor – IBRD, IDA, súkromný 
sektor – IFC, MIGA) 
•SR je donorom v rámci WBG od začiatku roka 2009 
•Tendre v rámci rozvojových projektov WBG sú z najväčšej časti otvoreného 
konkurenčného charakteru a môžu sa do nich prihlásiť podnikateľské 
subjekty z celého sveta 
•V rámci WBG nemá SR vytvorený žiadny viazaný ani špeciálny fond 
určený na rozvojovú pomoc a technickú asistenciu ako je to v prípade EBOR; 
pravidelne prispieva do IDA a zúčastní sa zvýšenia kapitálu vo Svetovej 
banke v roku 2015 25 



Medzinárodné tendre 
 http://www.dgmarket.com/# 
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Pridaná hodnota a  
tzv. Lessons learned 

• Príspevky SR znamenajú nielen financie, ale aj prínos pre rozšírenie 
vedomostí o regióne. 

• Projekty technickej spolupráce môžu slúžiť ako prvý krok k väčším 
investičným projektom, k získaniu skúseností v danej oblasti, k získaniu 
obchodného partnera. 

• Prioritou je zabezpečiť, aby sa naplno rozvinula spolupráca medzi 
medzinárodnými finančnými inštitúciami a slovenskými podnikateľskými 
subjektmi, aby sa mohli slovenské subjekty zapojiť do rozvojovej 
spolupráce a realizovať projekty a aby mali možnosť uplatniť svoje 
skúsenosti a know-how.  

• Lepšia príležitosť pre využitie skúsenosti medzinárodných finančných 
inštitúcií a spolu s týmto silným partnerom je príležitosť pre ovplyvnenie 
podpory financovania a prenosu know-how do krajín, ktoré sú spojené so 
SR s úzkymi historickými väzbami. 

• Príspevky ponúkané zo strany SR, ako napr. v prípade EBOR môžu 
pomôcť banke identifikovať a pripraviť dôležité projekty pre hospodársky 
rast v krajinách, v ktorých banka vykonáva svoju činnosť. 27 



Ďakujem  
 
 

Ing. Iveta Lukáčová 
odbor medzinárodných inštitúcií 
Ministerstvo financií SR  
Štefanovičova 5 
817 82 Bratislava 
 
Tel.:      +421 2 5958 3421          
E-mail:  iveta.lukacova@mfsr.sk  
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