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▪ Na spomalenie globálneho 

otepľovania na max. 1.5°C bude 

potrebné:

▪ 45 %-né zníženie CO2 emisií do 

roku 2030 

▪ Net-zero záväzok do roku 2050

Glasgow Climate Pact 2021
▪ Z materiálu:

Calls upon Parties to accelerate the development, 

deployment and dissemination of technologies, and 

the adoption of policies, to transition towards low-

emission energy systems, including by rapidly 

scaling up the deployment of clean power 

generation and energy efficiency measures...
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▪ Inovatívne Slovensko + Plán obnovy EÚ:

▪ Znížiť spotrebu energie v budovách do roku 

2050 o 40 % 

▪ Súčasne znížiť emisie z budov o 79 % 

v porovnaní s rokom 2020

▪ Znížiť emisie skleníkových plynov v priemysle 

o minimálne 2,6 mil. ton eqCO2 za rok

▪ Energetické úspory = nákladovo efektívne 

znižovanie emisií

▪ Slovenská sporiteľňa je súčasťou riešenia



▪ Investičné úvery pre konkrétne projekty v rámci firiem

▪ Projektové financovanie pre nové projekty

▪ Spolufinancovanie projektov s EÚ fondami vrátane 

prekleňovacích úverov

▪ Odkupy dlhodobých pohľadávok z realizovaných 

projektov (napr. garantovaná energetická služba)



Typ Dlžníka

Typ potreby

Posudzovanie rizika

1. Výhody / 2. Nevýhody

Kľúčové podklady

Projektový prístup Kombinovaný prístup
Prístup na základe 

historických výkazov

Existujúca firma s preukázanou 

finančnou históriou

Rôzne: nová investícia, refinancovanie 

už vynaložených nákladov, 

prevádzkový kapitál

Na základe nástrojov finančnej 

analýzy z historických finančných 

výkazov

1. Štandardizácie pravidiel; rýchle 

posúdenie; vhodné pre zabehnuté 

firmy s históriou; 2. Nevhodné pre 

nové subjekty a projekty prinášajúce 

veľkú zmenu vo fungovaní firmy 

Finančné výkazy a analytika k 

výkazom

Novozaložená firma bez finančnej 

histórie

Realizácia nového projektu, primárne 

investičné financovanie

Na základe biznis plánu a projekcie 

podľa verifikovateľných predpokladov

1. Individuálny prístup; vhodné pre 

nové projekty; 2. Vyššia miera rizika; 

dlhšia doba prípravy; subjektívnosť 

Biznis plán; finančná projekcia; 

regulačný rámec; zmluvy; tech. audity

Existujúca firma realizujúca 

významný investičný projekt z 

pohľadu aktuálnej finančnej sily

Realizácia nového projektu, primárne 

investičné financovanie

Kombinácia finančnej analýzy a 

projektového prístupu – prevláda 

jeden alebo druhý prístup

Kombinácia z oboch prístupov

Kombinácia z oboch prístupov


