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Jozef Čabo pracuje ako scénograf v hlavnom meste. Keďže divadlá a koncerty boli
prvými „obeťami“ karantény už od 9. marca, možnosť štátnej pomoci využil hneď,
ako to bolo možné. To však znamenalo, že žiadosť mohol podať až 16. apríla. E-
schránka mu nefungovala, musel teda všetko vybavovať analógovo a vycestovať
vlakom na úrad práce do rodného Dolného Kubína, kde má zaregistrovanú
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Krajniak sľúbil živnostníkom 256
miliónov, dal zatiaľ štyri. Kaderníčka:
Nedostala som nič
Za marec dostala krízovú štátnu podporu asi desatina SZČO. Pri vybavovaní majú
problémy najmä s byrokraciou.
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živnosť. Prvý problém prišiel, keď vo formulári jeho profesia ani nebola zaradená.
„Tak som uviedol, čo som sám uznal za vhodné. Podobne aj vyrátanie zárobku a
ujmy bolo náročné, pretože nemám stabilný príjem a spriemerovať celý rok som si
nemohol, lebo podnikám len od augusta minulého roka,“ opísal Čabo s tým, že celý
proces bol nielen komplikovaný, ale aj zdĺhavý hlavne pre preťaženosť systému.
Podľa údajov rezortu práce má totiž nárok na podporu, a teda aj dôvod navštíviť
stránky štátnej pomoci, vyše 270-tisíc živnostníkov.

Miesto platu vreckové
Keď minister práce Milan Krajniak predstavoval v marci prvú pomoc pre
podnikateľov, uviedol, že na podporu SZČO plánujú pustiť z rozpočtu 256,2
milióna eur. S tým, že pravidlá sú jednoduché: tí, čo prišli o tržby a platia si
odvody, môžu dostať najviac 270 eur, tí, čo odvody neplatia, maximálne 105 eur.

Štatistiky však ukazujú, že realita je niekde inde. Podľa údajov ústredia práce k 11.
máju bolo predložených 37-tisíc žiadostí, z toho bolo vyše 35-tisíc uzatvorených
dohôd o poskytnutí �nančného príspevku pre živnostníkov. Štát na ich účty k
tomuto dátumu poslal dovedna 3,9 milióna eur, čo priemerne vychádza na
približne 110 eur na osobu. Krajniak po včerajšom zasadaní vlády zhrnul, že do
štvrtka ráno štát poslal 44-tisíc �rmám a podnikateľom celkovo 31,8 milióna eur.

Slovenský živnostenský zväz však Krajniaka už na konci apríla vyzval, aby pomoc
pre SZČO zvýšil. V aktuálnej podobe je podľa nich nedoriešená a
kontraproduktívna. Ako pre HN uviedla generálna sekretárka zväzu Miriam
Bellušová, medzičasom sa podarilo dosiahnuť, že za apríl budú už sumy štátneho
príspevku dvojnásobné, avšak termín vyplatenia zatiaľ nie je známy. „V každom
prípade sú tieto sumy aj tak mimoriadne nízke a nepredstavujú účinnú pomoc
živnostníkom. Nepokrývajú ani najzákladnejšie nákladové položky, o nájomnom
vôbec nehovoriac,“ vymenovala Bellušová. Pripomenula tiež, že všetci živnostníci
sú povinní naďalej platiť zdravotné odvody, ktorých minimálna výška je 71 eur
mesačne. Väčšina pomoci, ktorú im štát pošle na účty, sa tak odkotúľa do
zdravotnej poisťovne.



Sizyfovská práca
Ťažkosti so slabou štátnou pomocou má aj Jarmila Medveďová, majiteľka malého
kaderníctva v bytovom dome v bratislavskej Petržalke. Tej príspevok pre SZČO za
marec doteraz neprišiel. Navyše, podnikateľka vidí problém aj v povinnosti
vypisovania rôznych podozrivých čestných vyhlásení a v tom, že tlačivá sú
zverejňované neskoro. „Mojím šťastím je, že nemám žiadne pôžičky, nedoplatky a
účtovníctvo si robím sama. A že som mala dostatok vlastných �nančných zdrojov
na prekrytie tohto obdobia, inak by som to neustála,“ skonštatovala Medveďová.

Navyše to vyzerá tak, že ak budú podnikatelia chcieť získať príspevok aj za apríl,
byrokracia ich čaká odznova. „Zarazilo a pobavilo ma zároveň, keď mi pani na
úrade povedala, že sa mám pripraviť, lebo všetky formuláre na apríl sa budú meniť.
Tak sa už teším, čo nového nás čaká teraz,“ doplnil s obavami Čabo.

Podľa internetovej stránky rezortu práce pomahameludom.sk bude žiadanie o
príspevky za apríl možné od soboty 16. mája. Vtedy majú byť zverejnené aj nové
formuláre, ktoré bude potrebné vyplniť. „Aktuálne zverejnené výkazy sú
použiteľné iba za marec,“ upozorňuje ministerstvo. 



Tento článok ste dočítali vďaka tomu, že ste predplatiteľom Hospodárskych novín.
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