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Popis projektu 
EBOR investovala 20 miliónov EUR (20% účasť) do prioritných dlhopisov denominovaných v EUR 
vydaných Slovenskou sporiteľňou, a.s. („SLSP“) v rámci emisie 100 miliónov EUR kótovanej na Burze 
cenných papierov v Bratislave a ponúkané hlavne lokálnym inštitucionálnym investorom. Toto je prvý 
významný MREL oprávnený nástroj vydaný SLSP na miestnom trhu od zavedenia BRRD a smernice 
MREL v Slovenskej republike. 
 

Ciele projektu 
Cieľom projektu je podporiť významné  ciele  týkajúce sa zelených dopadov so 100% alokáciou 
investícií EBRD do GET podprojektov. Projekt tiež podporuje odolnosť a dodržiavanie regulačných 
predpisov najväčšou bankou v Slovenskej republike a prispieva k rozvoju kapitálového trhu v krajine. 
 

Dopad na transformáciu 
Očakávaný dopad na transformáciu vyplýva z jeho prínosu k dosiahnutiu kvality Odolnej a Zelenej 
kvality: 
• Odolná ekonomika: Dlhopisy prispejú k (i) rozvoju kapitálového trhu (ii) dodržiavaniu regulácie zo 
strany SLSP, (iii) diverzifikácii zdrojov financovania a poskytovateľov financovania a (iv) zvýšeniu 
schopnosti SLSP absorbovať straty a odolnosti voči trhu alebo regulačné šoky; 
• Zelená ekonomika: Projekt je v plnom súlade s  GET prístupom banky a má za cieľ ďalšiu podporu 
zelenej agendy na Slovensku. 
 

Informácie o klientovi 
SLSP je najväčšou bankou na Slovensku podľa celkových aktív s 22% podielom na trhu ku koncu roka 
2019. SLSP je stopercentná dcérska spoločnosť Erste Group Bank AG. 
 

Environmentálne a sociálne zhrnutie 
Kategorizované FI (ESP 2019). SLSP je existujúcim klientom a bude sa od nej vyžadovať, aby naďalej 
dodržiavala výkonnostné požiadavky 2, 4 a 9 a postupy riadenia environmentálnych a sociálnych rizík 
EBRD pri mikroúveroch, pôžičkách pre malé a stredné podniky a korporátnych pôžičkach a predkladala 
banke výročné environmentálne a sociálne správy. Projekty v oblasti obnoviteľnej energie financované  
EBRD s využitím výnosov budú musieť pri týchto projektoch spĺňať kritériá oprávnenosti E&S. 
 

Technická spolupráca a grantové financovanie 
Neuplatňuje sa  
 

Doplnkovosť 
Projekt prispieva k rozvoju kapitálového trhu na Slovensku. Účasť EBRD ako stabilného investora 
poskytovala istotu ostatným účastníkom trhu a uľahčila mobilizáciu inštitucionálnych investorov. 



Projekt je tiež v súlade so záväzkom EBRD presadzovať zelenú agendu na Slovensku a jej úsilím 
podporovať rozvoj lokálnych finančných trhov pre zelené nástroje. 
 

Kontaktné informácie klienta 
Slovenská sporiteľňa, a.s.  
info@slsp.sk 
+421/2/58 26 81 11 
www.slsp.sk/en/ 
Tomášikova 48  
832 37 Bratislava  
Slovak Republic 
 

Pochopenie transformácie 

Bližšie informácie o prístupe EBOR k meraniu  dopadu na transformáciu nájdete tu 

Podnikateľské príležitosti 

Pre informácie o podnikateľských príležitostiach alebo obstarávaní kontaktujte spoločnosť klienta.  

 

Pre informácie o podnikateľských príležitostiach s EBOR (nesúvisiacich s obstarávaním) kontaktujte 

Tel: +44 20 7338 7168 

Email: projectenquiries@ebrd.com   

Pre informácie o projektoch v štátnom sektore navštívte EBRD Procurement: Tel: +44 20 7338 6794 

Email: procurement@ebrd.com 

Všeobecné otázky 

Konkrétne otázky môžete zaslať prostredníctvom formulára EBRD Enquiries. 

Environmentálna a sociálna politika (ESP) 

ESP a súvisiace požiadavky na výkon (Performance Requirements, PR) určujú spôsoby, akými EBOR 

realizuje svoj záväzok podporiť „environmentálne vhodný a udržateľný rozvoj“. ESP a PR obsahujú 

konkrétne ustanovenia adresované klientom týkajúce sa relevantných požiadaviek vnútroštátnych 

zákonov o verejných informáciách a konzultáciách, ako aj vytvorenie mechanizmu sťažností s cieľom 

získať a uľahčiť riešenie obáv a sťažností zainteresovaných strán, predovšetkým v súvislosti 

s environmentálnymi a sociálnymi dopadmi klienta a projektu. Primerane povahe a rozsahu 

environmentálnych a spoločenských rizík a dopadov projektu EBOR navyše od klientov podľa potreby 

požaduje zverejnenie informácií o rizikách a dopadoch vyplývajúcich z projektov alebo absolvovanie 

zmysluplnej konzultácie so zainteresovanými stranami a zohľadnenie a reagovanie na spätnú väzbu. 

Bližšie informácie o postupoch EBOR v tejto oblasti nájdete v ESP. 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html


Integrita a dodržiavanie predpisov 

Kancelária riaditeľa oddelenia dodržiavania predpisov (OCCO) EBOR podporuje dobrú správu vecí 

a zabezpečuje uplatňovanie najprísnejších noriem integrity pri všetkých činnostiach Banky v súlade 

s medzinárodnými osvedčenými postupmi. Podrobné preskúmanie integrity sa uplatňuje v prípade 

všetkých klientov Banky, aby sa zabezpečilo, že projekty so sebou nenesú reputačné riziká alebo riziká 

v oblasti  integrity, ktoré by boli pre Banku neprijateľné. Banka sa domnieva, že identifikácia a riešenie 

problémov vo fáze posudzovania projektu je najefektívnejším spôsobom, ako zabezpečiť integritu 

transakcií Banky. OCCO zohráva kľúčovú úlohu v tomto ochrannom úsilí, a zároveň pomáha 

monitorovať riziká v oblasti integrity projektov vo fáze po investícii. 

Kancelária OCCO je zodpovedná za prešetrenie tvrdení o podvode, korupcii a pochybení v projektoch 

financovaných EBOR. Ak má ktokoľvek z Banky alebo mimo nej podozrenie na podvod alebo korupciu, 

mal by podať písomnú správu riaditeľovi oddelenia dodržiavania predpisov vo forme emailu na adresu 

compliance@ebrd.com. Všetky nahlásené informácie budú riešené kanceláriou OCCO. Všetky správy, 

vrátane anonymných, budú preskúmané. Správy môžu byť napísané v ktoromkoľvek jazyku Banky 

alebo krajín, kde Banka pôsobí. Informácie musia byť poskytnuté v dobrej viere. 

Politika prístupu k informáciám (AIP) 

AIP stanovuje, ako EBOR uverejňuje informácie a konzultuje so svojimi partnermi v záujme zlepšenia 

povedomia a chápania svojich stratégií, politík a operácií po tom, čo 1. januára 2020 vstúpi do 

platnosti. Na stránke Politika prístupu k informáciám zistíte, aké informácie sú dostupné na web 

stránke EBOR. 

Konkrétne otázky môžete zaslať prostredníctvom formuláru EBRD Enquiries. 

Nezávislý mechanizmus zodpovednosti za projekt (IPAM) 

 V prípade zlyhania snáh o riešenie environmentálnych a spoločenských obáv či obáv súvisiacich so 

zverejňovaním informácií zo strany Klienta alebo Banky (napr. prostredníctvom mechanizmu riešenia 

sťažností Klienta na úrovni Projektu alebo prostredníctvom priameho kontaktu s vedením Banky) môžu 

jednotlivci a organizácie riešiť obavy prostredníctvom Nezávislého mechanizmu zodpovednosti za 

projekt (IPAM) EBOR. 

IPAM nezávisle preskúma problémy v Projekte, ktoré údajne spôsobili (alebo môžu spôsobiť) škody. 

Účelom tohto Mechanizmu je: podporiť dialóg medzi zainteresovanými stranami Projektu s cieľom riešiť 

environmentálne a spoločenské problémy a problémy súvisiace so zverejňovaním informácií; určiť, či 

Banka postupuje v súlade s Environmentálnou a sociálnou politikou alebo s ustanoveniami týkajúcimi 

sa konkrétneho Projektu v rámci Politiky prístupu k informáciám; a prípadne riešiť akékoľvek vzniknuté 

prípady nedodržiavania týchto politík a predísť nesúladu zo strany Banky v budúcnosti. 

Pre informácie o tom, ako podať Žiadosť o preskúmanie prostredníctvom nášho dôverného online 

formulára, emailom, poštou alebo telefonicky, prosím, navštívte webstránku Nezávislého mechanizmu 

zodpovednosti za projekt. IPAM je k dispozícii na diskusiu o vašich obavách a zodpovedanie 

akýchkoľvek prípadných otázok ohľadom podania a riešenia Žiadostí, ktoré sú v súlade s Politikou 

zodpovednosti za projekty a Usmernením. Totožnosť Žiadateľov môže na požiadanie zostať dôverná.  
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