
Je to rozhodujúca prekážka
72.1%

Je to vážna prekážka
9.8%

Nie je to žiadna prekážka
9.4%

Je to len mierna prekážka
6.1%
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Nevyužili sme žiadne externé zdroje 

Povolené prečerpanie na bežnom účte (kontokorent) 

Bankový úver (okrem povoleného prečerpania na bežnom účte) 

Leasing 

Ostatné pôžičky (od podnikov, príbuzných, priateľov) 

Podpora z verejného sektora (granty, dotácie, príspevky, návratná pomoc) 

Kapitálové financovanie (predaj akcií vlastnej firmy, vklad investora do základného ímania firmy) 

Dlhové financovanie (vydanie/emisia podnikových dlhopisov) 

Iné 

Nie je to žiadna prekážka
46.8%

Je to len mierna prekážka
22.5%

Je to vážna prekážka
14.2%

Nevie/Nechce odpovedať
8.5%

Je to rozhodujúca prekážka
8.0%
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Nevyužili sme žiadne externé zdroje 

Povolené prečerpanie na bežnom účte (kontokorent) 

Bankový úver (okrem povoleného prečerpania na bežnom účte) 

Leasing 

Ostatné pôžičky (od podnikov, príbuzných, priateľov) 

Podpora z verejného sektora (granty, dotácie, príspevky, návratná pomoc) 

apitálové financovanie (predaj akcií vlastnej firmy, vklad investora do základného ímania firmy) 

Využívané zdroje externého financovania

Je to len mierna prekážka
58.5%

Nie je to žiadna prekážka
18.1%

Je to vážna prekážka
8.5%

Nevie/Nechce odpovedať
5.3%

cc
5.3%

MSP, ktorí získali bankový úver,
tvrdia že výška úveru bola od 
25 001 do 100 000 EUR

Je to vážna prekážka
42.7%

Je to rozhodujúca prekážka
30.7%

Je to len mierna prekážka
15.2%

Nie je to žiadna prekážka
11.4%

Je to len mierna prekážka
31.3%

Je to vážna prekážka
28.2%

ozhodujúca prekážka
24.0%

Nie je to žiadna prekážka
16.5%

Žiadali sme a boli sme plne
uspokojení
9 %

Nevie/Nechce 
odpovedať
3 %

Áno, možno
31 %

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Nevyužili sme žiadne externé zdroje 

Povolené prečerpanie na bežnom účte (kontokorent) 

Bankový úver (okrem povoleného prečerpania na bežnom účte) 

Leasing 

Ostatné pôžičky (od podnikov, príbuzných, priateľov) 

Podpora z verejného sektora (granty, dotácie, príspevky, návratná pomoc) 

Kapitálové financovanie (predaj akcií vlastnej firmy, vklad investora do základného ímania firmy) 

Dlhové financovanie (vydanie/emisia podnikových dlhopisov) 

Iné 

27 %

24 %

Finančné zdroje využívané na začiatku podnikania Získavanie externých zdrojov financovania  ako prekážka 
v podnikaní

Úspešnosť žiadania bankového úveru

MSP nevyužilo žiadne externé zdroje
financovania pre účely svojho
podnikania v období predchádzajúcich  
12 mesiacov

Výška bankového úveru

Výška bankového úveru

16 %

15 %
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Realizácia rozhovorov

Prístup MSP
k financovaniu

Výsledky prieskumu

Nevyužili sme žiadne externé zdroje

Povolené prečerpanie na bežnom účte (kontokorent)

Bankový úver (okrem povoleného prečerpania 
na bežnom účte)

Leasing

Ostatné pôžičky (od podnikov, príbuzných a priateľov)

Podpora z verejného sektora (granty, dotácie, 
príspevky, návratná pomoc)
Kapitálové financovanie (predaj akcií vlastnej firmy, 
vklad investora do základného imania firmy)

Dlhové financovanie (vydanie/emisia podnikových 
dlhopisov)
Iné

49 %

15 %

12 %

9 %

4 %

3 %

2 %

9
ka bankového úveru

 47 %

Vlastné úspory

Úspory iných členov rodiny

Bankový úver

Leasing

Príspevok na začatie podnikania z ÚPSVaR SR

Neformálna pôžička od známych alebo príbuzných

Finančné zdroje od investor/investorov

78 %

17 %

11 %

9 %

8 %

7 %

4 %
Takmer 8 z 10 MSP využilo na
začiatku podnikania vlastné zdroje

Žiadna prekážka
47 %

Mierna 
prekážka
23 %

Vážna 
prekážka
14 %

Rozhodujúca 
prekážka
8 %

Nevie/Nechce
odpovedať
9 %

MSP nemá problém so
získavaním externých zdrojov
financovania

49 %

Žiadali sme a boli sme čiastočne
uspokojení
6 %

Žiadali sme, ale boli sme
neuspokojení
10 %

Nežiadali sme 
o bankový úver
72 %

1 z 10 MSP žiadal o úver a bol
plne uspokojení. Takmer 3/4
MSP nežiadalo o bankový úver

Problémy so splácaním bankových úverov a leasingu počas
COVID-19

Menej ako 25 000 €
18 %

25 001 € - 100 000 €
59 %

100 001 € - 250 000 €
9 %

250 001 € - 500 000 €
4 %

Viac ako 500 000 €
5 %

Nevie/Nechce odpovedať
5 %

59 %

Áno, mali sme výrazné problémy
11 %

Áno, mali sme mierne problémy
15 %

Nie
43 %

Nevyužívali sme bankové úvery
alebo leasing
31 %

Viac ako 1/4 MSP mala problém
so splácaním úverov alebo leasingu. 

Viac ako 1/10 MSP  mala počas
pandémie COVID-19 výrazné
problémy so splácaním bankových
úverov alebo leasingu.

Áno, určite
17 %Neviem to posúdiť

24 %

Nie
28 %

Predpokladaná potreba externých zdrojov financovania

MSP predpokladá, že bude v
najbližších rokoch potrebovať externé
zdroje financovania, z toho až 17 %
podnikateľov uviedlo, že určite bude
potrebovať externé zdroje
financovania

48 %

Účel použitia externých zdrojov financovania v budúcnosti

Výška bankového úveru

30 %9Závadzanie nových produktov

Nákup nehnuteľností

Expanzia na domácom trhu

Nákup výrobných technológií

Prevádzkový kapitál 18 %

10 %

9 %

4 %

10 %

40 %

Výskumno-vývojová činnosť

Expanzia na zahraničné trhy/zapojenie sa do 
medzinárodnej spolupráce
Iný účel

Nevie/Nechce odpovedať

40 %

MSP bude v nasledujúcich
dvoch rokoch potrebovať
externé zdroje na
financovanie zavádzania
nových produktov


