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Richter má plán. Nižšie odvody pre tisícky firiem
Bratislava – Má ísť o jednu z naj-
väčších zmien v biznise za posled-
né roky, vďaka ktorej môžu firmy 
ušetriť stovky až tisícky eur ročne. 
Okrem toho tisíce ľudí dostanú 
šancu nájsť si prácu alebo mať na 
výplatnej páske viac. A pri tomto 
všetkom sa odstráni aj jedna z naj-
väčších bariér pre biznis na Sloven-
sku – vysoké odvody. A to plošne 
pre firmy, ktoré zamestnávajú ľudí 
za minimálnu mzdu.

Takúto zmenu chce zaviesť mi-
nister práce Ján Richter (Smer-SD). 
Jeho plán je nasledovný: zvýšiť 
v budúcom roku minimálnu mzdu 

zo súčasných 352 eur na 400 eur, 
no zároveň odpustiť firmám aj časť 
odvodov. Výsledok? Hoci zamest-
nanci dostanú viac, firmy budú stáť 
dokopy aj s odvodmi rovnako ako 
dnes. Chceme im tak kompenzovať 
vyššie náklady – vysvetlil Richter. 

V praxi by sa tak novinka moh-
la dotknúť najmenej 150- až 200-ti-
síc ľudí, ktorí v súčasnosti poberajú 
minimálnu mzdu. Podľa prepočtov 
by tak za nich mohli firmy platiť na 
odvodoch namiesto súčasných 35 
percent v priemere len 19 percent. 

Podľa podnikateľov ide o dobrý 
krok. Maroš Lekeš, riaditeľ firmy 

Leki, ktorá prevádzkuje reštaurá-
cie McDonald ś Slovakia tvrdí, že 
by mohli mať na výber lepších ľu-
dí, keďže by im mohli zaplatiť viac. 
Práve vysoké odvody u ľudí s níz-
kymi mzdami sú podľa odborní-
kov dôvodom vysokej nezamest-
nanosti či čiernej práce. Ako upo-
zorňuje analytik Iness Ján Dinga, 
kvôli nim firmy presúvajú lacno 
platenú prácu do krajín, kde odvo-
dy nie sú až také vysoké. Ak Rich-
terova novinka prejde, mala by za-
čať platiť od budúceho roka. 

Pokračovanie na strane 6 

Bratislava – Podpora hotelov a ly-
žiarskych stredísk, za ktorými 
stoja známi slovenskí milionári, sa 
môže štátu vypomstiť. Eurofondy 
pre malé a stredné podniky totiž 
v čase prvej vlády Roberta Fica zís-
kali aj firmy, ktoré majú v portfóliu 
takí veľkopodnikatelia ako Boris 
Kollár, Slavomír Hatina či Ivo Va-
lenta. A to sa audítorom z Bruselu 
nepáči. Tí totiž tvrdia, že peniaze 
môžu získať výlučne malí a strední 
podnikatelia. „Podporné opatrenia 
majú ísť len tým podnikom, kto-
ré ich skutočne potrebujú,“ upo-
zornila slovenské úrady Lena A. 
Pench, šéfka auditu generálneho 
riaditeľstva pre regionálny rozvoj 
Európskej komisie. Správa, ktorá 
financovanie spochybňuje, unikla 
na verejnosť v máji tohto roka, keď 
Brusel skontroloval 17 projektov, 
ktoré čerpali eurofondy a ktoré už 
prešli najvyššou kontrolou nášho 
rezortu financií.

Ministerstvo hospodárstva tvrdí, 
že vybrané firmy riadne skontro-
lovalo a milióny z eurofondov bo-

li rozdelené v súlade s pravidlami. 
Problém je však v tom, ako vidia 
malé a stredné podniky naši úrad-
níci a ako ich vidia bruselskí - tvr-
dí odborník na eurofondy Martin 
Peschl. Z pravidiel komisie podľa 
neho jasne vyplýva, že fondy ne-
majú tiecť do firiem, ktoré sú per-
sonálne prepojené na veľké firmy. 
„Preklad do slovenčiny je tak mi-
zerný, že z neho nevyplýva prak-
ticky nič. Či toto systémové nedo-
rozumenie vzniklo z nevedomos-
ti, neschopnosti, alebo naschvál, je 
dnes ťažko povedať,“ tvrdí Peschl.

Pohľad audítorov sa teraz sna-
žia poopraviť všetky dotknuté slo-
venské inštitúcie. Na dobrých ar-
gumentoch totiž závisí to, koľko 
budeme musieť zaplatiť zo štát-
nej kasy a koľko preplatí Brusel. 
„Pred záverečným stanoviskom 
musíme získať a analyzovať odpo-
veď slovenskej strany,“ informova-
la HN hovorkyňa riaditeľstva Shi-
rin Whee ler. V hre sú naďalej aj 
finančné sankcie – EK po audite 
uviedla, že nepreplatí každé pia-
te euro z 34 miliónov, ktoré išli na 
kontrolované projekty.
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JEDNOU VETOU

Od vypuknutia 
gréckej krízy sa 
ľudia pozerali na 
to, ako sa politika 
tvorí počas 
nočných zasadnutí 
Európskej rady. 
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Prečo inzerovať POVINNÉ OZNAMY v Hospodárskych novinách?

Valné zhromaždenie | Hospodárske výsledky | Verejné súťaže a ponuky
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Extrémisti v Bruseli. Prečo nemajú vyhraté?Eurovoľby 
2014

dnes v HN

Prečo uspela krajná pravica a čo to pre Európu znamená

Ako zocelí úniu jej pravdepodobný nový šéf Jean-Claude Juncker

Dotácia:

3,7 
milióna eur

Dotácia:

5,3 
milióna eur

Dotácia:

1,7 
milióna eur

Spoločnosť Ski Lift získala 
peniaze z fondov Európskej 
únie na dostavbu a rekon-
štrukciu Lyžiarskeho areálu 
Ski Králiky v Kremnických vr-
choch. Podiel vo firme má aj 
podnikateľ a bývalý majiteľ 
Slovnaftu Slavomír Hatina. 
Projekt získal peniaze z rov-
nakého programu, ale audit 
Bruselu ho nepreveroval.

Slavomír HATINA

Boris KOLLÁR

Ivo VALENTA

DNES

352 eur
je minimálna mzda 
v súčasnosti 
na Slovensku

PO NOVOM

400 eur
môže byť minimálna 
mzda u nás 
od budúceho roka

Milionári v pozadí eurofondových projektovHotely milionárov 
sa opravili 
z eurofondov
EUROFONDY l Brusel tvrdí, že vláda podporila 
projekty veľkopodnikateľov, ktorí na ne 
nemajú právo. Môžeme na to doplatiť.

Boris Kollár cez 1. Tatranskú ak-
ciovú spoločnosť ovládal Park 
Snow Vysoké Tatry. Na zlepšenie 
služieb v tomto stredisku na Štrb-
skom plese mu štát schválil viac 
ako päť miliónov z európskych pe-
ňazí. Od roku 2011 je stredisko 
v rukách podnikateľa Romana We-
cka z firmy Webis, ktorý je ob-
chodným partnerom podnikateľov 
z J&T. Projekt získal peniaze z rov-
nakého programu, ale audit Bru-
selu ho nepreveroval.

Veľkopodnikateľ Ivo Valen-
ta a jeho spoločnosť Synot 
Gastro Slovakia, cez ktorú 
ovláda Hotel Elizabeth v Tren-
číne, získal na jeho rekon-
štrukciu od Bruselu viac ako 
jeden a pol milióna eur. Z bý-
valého Hotela Tatra po re-
konštrukcii vznikol luxusný 
štvorhviezdičkový hotel. Au-
dit Bruselu preveroval tento 
projekt. 


