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◦ Banky a finančné nástroje v poľnohospodárstve

✓Tatra banka a poľnohospodárstvo

✓Finančné nástroje

✓Slovenské poľnohospodárstvo – ako ďalej?



◦ Tatra banka a poľnohospodárstvo

◦ Vyberte si ten najvhodnejší typ financovania pre vaše podnikanie. 

✓Preklenovací agroúver – dotačné financovanie

✓Prevádzkové financovanie pre poľnohospodárov

✓ Investičné financovanie pre poľnohospodárov

✓Financovanie poľnohospodárskej pôdy

✓Financovanie projektov EU

špecializovaný tím odborníkov

individuálny prístup

líder v oblasti projektového 

financovania



◦ Banky a finančné nástroje v poľnohospodárstve

✓Čo sú to finančné nástroje?

✓Alternatívny spôsob poskytovania prostriedkov z Európskych štrukturálnych a 
investičných fondov

✓Hlavný rozdiel – návratná forma pomoci

✓Možnosť kombinovať aj inými nástrojmi – dotácia úrokov, dotácia poplatkov



◦ Banky a finančné nástroje v poľnohospodárstve

✓Čo sú to finančné nástroje?

✓Finančné nástroje na úrovni EU

✓ SME Inniative, Horizon 2020, Erasmus+ a podobne...

✓ Finančné nástroje na národnej úrovni - štandardné

✓ úver s rozdelením portfóliového rizika

✓ obmedzená portfóliová záruka

✓ úver na renováciu

✓ fond mestského rozvoja

✓ nástroj kapitálového spoluinvestovania



◦ Banky a finančné nástroje v poľnohospodárstve

✓Výhody používania finančných nástrojov

➢dostupnosť návratného financovania za zvýhodnených podmienok oproti trhovým

➢zapojenie aj súkromného kapitálu alebo medzinárodných finančných inštitúcií – napr. EIB, 
EIF

➢ revolvingový a pákový efekt

➢využitie expertízy súkromného sektora

➢menšia deformácia trhu



◦ Banky a finančné nástroje v poľnohospodárstve

✓Čo sú to finančné nástroje?                                                                   

✓EIF JEREMIE (EIF a SZRF)

✓ portfóliová záruka - na krytie strát z úverov v portfóliu

✓ kontokorentné aj splátkové úvery – až do 10 rokov

✓ SME klienti, aj startup

✓ suma záruky 10,5 mil. EUR vs. úverové portfólio 60 mil. EUR

✓ poplatok za záruku – žiadny

✓ zníženie úrokovej sadzby o 0,4%

✓ vylúčené odvetia: poľnohospodárska prvovýroba, spracovanie poľnohospodárskych 
produktov



◦ Banky a finančné nástroje v poľnohospodárstve

✓Používať finančné nástroje - áno alebo nie?

✓Jednoznačne ÁNO

➢zvýšená dostupnosť úverových zdrojov

➢ transparentné a efektívne použitie zdrojov 

➢adresnejšia podpora 

➢zlacnenie úverových zdrojov



◦ Banky a finančné nástroje v poľnohospodárstve

✓Finančné nástroje - všeliek pre slovenské poľnohospodárstvo?

✓Jednoznačne NIE

➢absencia priorít na úrovni štátu

➢štrukturálne zmeny a klimatické zmeny

➢ ľudský kapitál

➢zdevastovaná verejná mienka a spotrebiteľské návyky



◦ Štrukturálne zmeny



◦ Klimatické zmeny a ľudský kapitál



◦ Zdevastovaná verejná mienka a spotrebiteľské návyky



◦ Zdevastovaná verejná mienka a spotrebiteľské návyky



Chceme vlastné 
poľnohospodárstvo a 

potravinárstvo? A aké?



Ďakujem za pozornosť

agrofinancovanie@tatrabanka.sk
eurofondy@tatrabanka.sk

energy@tatrabanka.sk
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