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Toto číslo Novín OZ PPP je venované vyhodnoteniu reálnej spolupráce
 OZ PPP s vládnymi a mimovládnymi organizáciami pri snahe 

o dosiahnutie cieľa právneho prebudenia obyvateľov Slovenska.

Čo má vôbec zmysel na Slovensku robiť preto, aby sa niečo zmenilo 
v prospech ľudí? Naozaj účasť ľudí na vládnutí bude obmedzená iba 
na bezmocnú kritiku vecí obecných na facebooku? Ľudový systém 

„vyrozprávaj sa, ale tráp sa ďalej“?
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Úvodník Novín OZ PPP č.10
Ako sme sa všetci úplne a totálne zmýlili ...

Keď sme pred zhruba rokom založili Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených, hlavným 
cieľom bolo zvýšiť právne vedomie a sebavedomie tým ľuďom a malým podnikateľom, ktorí sa denno-denne 
stretávajú s dôkazmi celospoločenských problémov a sú bezradní v tom čo majú urobiť a ako majú konať. 
Naša iniciatíva vychádzala z mnohoročných skúseností vlastných, ale hlavne našich klientov v poradenskej 
činnosti z riešení sporov a mediačných konaní. Keď sa priamo zaoberáte konfliktami medzi firmami a ľuďmi 
a reálnym výkonom fungovania štátu a jeho úradov, tak nie je možné povedať, že tento štát funguje dobre a že 
ľudia v ňom žijúci sú spokojní a šťastní. Veď keď poviem, že z desiatich sporov je deväť sporov zbytočných, 
alebo sa jedná iba o aroganciu štátnej moci, bolo by logické s tým aj niečo urobiť! A keď sa ešte stotožníte 
s tým, že väčšina týchto problémov vznikla iba z obyčajnej ľudskej nevedomosti a právneho bezvedomia ľudí 
je tento názor ešte istejší. A potom ak máte chuť s tým niečo urobiť, tak máte v podstate iba dve možnosti (v 
zásade až tri – neurobiť vôbec nič) a to založiť za prvé politickú stranu, alebo za druhé občianske združenie. 
My sme zvolili druhú možnosť a založili sme   Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených. Už 
v názve združenia sme sa snažili presne vystihnúť prečo to robíme a kam smerujeme. 

Denno-denne z médií a aj z osobných rozhovorov s ľuďmi počúvam, že „toto sa nemalo stať“, že „to je 
nespravodlivé“, že „takýto človek za to, čo urobil má byť potrestaný, ale nikto to čo ten človek urobil ani len 
nevyšetruje“, že „politici nás klamú a zavádzajú a hrajú si iba svoje kšefty“, že „štátne úrady a inštitúcie moci 
sú zmanipulované a konajú v rozpore so záujmami občanov“, že „nikto nepočúva hlas ľudí a každému 
politikovi je jedno, čo sa reálne deje v spoločnosti“, že ....  Takže sme si mysleli, že dokážeme osloviť a aspoň 
trocha zmobilizovať tých posledných, ktorým to jedno nie je a majú chuť s tým aj niečo urobiť. A nakoľko sme 
založili občianske združenie, tie riešenia mali byť výsostne „občianske“. Prispôsobiť sa realite a bojovať so 
všetkým zlým a nespravodlivým v spoločnosti zvýšením vlastného vzdelania a chápanie vecí verejných. 
Jednoducho, ako vieme z histórie, ľudí ktorí vedia a chápu nikto neoklame. A nakoniec sme chceli priniesť 
ľuďom aj niečo praktické. Hlavne rôzne právne možnosti si vyriešiť svoje problémy a spory aj existujúcimi 
metódami a právnymi prostriedkami. Veď nie vždy treba meniť zákony. Stačí sa vyznať a vedieť používať tie 
čo platia. Viem, že ľudia nielen nepoznajú aktuálnu legislatívu, ale aj tí, ktorí ju ako-tak poznajú ju väčšinou 
nevedia užitočne aplikovať. Priniesli sme ako prví na Slovensku ponuka pre mediátorov pri reálnom riešení 
a presadzovaní ich mediačných dohôd! Ponúkli sme komukoľvek vyriešiť až po exekučný titul svoj spor pred 
rozhodcovským súdom úplne zadarmo! Ponúkli sme všetkým občanom Slovenska našim prostredníctvom 
osloviť s odbornou otázkou príslušné ministerstvo! A začali sme zadarmo ponúkať judikáty zo života a návrhy 
na riešenia podobných problémov a sporov! 

A aké bolo naše a moje osobné prekvapenie? Zistil som, že na Slovensku žijú iba samí spokojní a šťastní ľudia. 
Ľudia, ktorí všetko vedia, nič nepotrebujú a dokonca sami nezištne rozdávajú nekonečné rady a múdrosti. 
Samozrejme iba pri káve, alebo v nekonečných telefonických rozhovoroch. Všetci Slováci sú absolútne 
právne gramotní a povedal by som s určitým zveličením, že sú priam legislatívci. Všetko chápu a vedia. 
Všetkým zákonom rozumejú a dokonale ich v praxi aplikujú. A čo viac, ešte aj iným vedia poradiť ako na vec 
... Úžasná spoločnosť dokonalých bytostí, ktoré sú neskonale šťastné a múdre. Toto sci-fi sa volá Slovenská 
republika, aby bolo všetkým jasné o ktorom mieste vo vesmíre hovorím. 

Takže sme zistili (po roku fungovania OZ PPP), že naše naivné predstavy o masách právne neprebudených 
a poškodených ľudí sú nepravdivé. Že žijeme v hlbokom omyle o reálnom stave spoločnosti. A naša kritika 
vecí verejných je iba vytrhnutie nejakých náhodných udalostí z konceptu dokonalej a bezchybnej 
spoločnosti. Jednoducho občania Slovenska, tým myslím tie šťastné a úžasne aktívne a neskutočne múdre
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masy Slovákov v podstate nič a od nikoho  nepotrebujú. Takže k takému niečomu sme sa po roku aktívnej 
činnosti OZ PPP dopracovali. Nikto nič nechce a všetci všetko vedia a hlavne všetci chcú mať pokoj od 
akýchkoľvek nových podnetov a občianskych združení. Pochopiteľné veď takéto dokonalé bytosti obývajúce 
tento sci-fi národ (Slovenská republika) ani inak konať nemôžu...! Alebo, môžu...? Na to si ale musí 
odpovedať, každý sám. 

S priateľským pozdravom sa lúčim so všetkými, ktorí čítajú tieto slová od človeka, ktorý mal snahu niečo 
zmeniť k lepšiemu...

Ing. Miloš Valach
Predseda OZ PPP     
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Nosné témy Novín OZ PPP 

Naše občianske združenie pravidelne mesačne vydáva noviny v ktorých sa chceme venovať aktuálnym 
a zaujímavým témam. 

 Čo budeme môcť to určite zverejníme. Veríme, že aj takouto formou dokážeme našim 
PARTNEROM a KLIENTOM pomôcť. Tiež sa týmto snažíme vytrhnúť ľudí z ich letargie a podnetným 
článkom ich primäť aspoň začať premýšľať o veciach verejných. 

Noviny OZ PPP č. 1. (august, 2012) – 
Problematika daní, odvodov a spôsobu ich výberu zo strany štátu.

Noviny OZ PPP č. 2. (september, 2012) – 
Alternatívne riešenia sporov, mediácia a rozhodcovské súdy.

Noviny OZ PPP č. 3. (október, 2012) – 
Problematika súdnych konaní pred všeobecnými súdmi, súdne poplatky, dĺžka konania a názor na 
Občiansky súdny poriadok. 

Noviny OZ PPP č. 4. (november, 2012) – 
Problematika exekučných konaní. Názor na spôsob výkonu exekúcie v SR. 

Noviny OZ PPP č. 5. (december, 2012) - 
Účtovníctvo a daňové poradenstvo pre podnikateľov a živnostníkov. Čo je to „reálny zisk“ firmy a ako sa 
odlišuje od daňového základu. Prečo musíme platiť dane aj z neuhradených pohľadávok? 

Noviny OZ PPP č. 6. (január, 2013) 
Vymožiteľnosť práva na Slovensku. Čo pod tým rozumieme a čo pre to robíme. 

Noviny OZ PPP č. 7. (február, 2013) - 
Veľká rekapitulácia roku 2012. Čo sa stalo dobré, čo zlé a čo sa nestalo...?!

Noviny OZ PPP č. 8. (marec, 2013) - 
Účasť politológov a ich význam pre fungovanie demokratickej spoločnosti.

Noviny OZ PPP č. 9. (apríl, 2013) - 
Kedy asi požiada Slovensko o pomoc z Eurovalu....???.

Noviny OZ PPP č. 10. (máj, 2013) - 
Vyhodnotenie reálnej spolupráce OZ PPP s vládnymi a mimovládnymi organizáciami pri snahe 
o dosiahnutie cieľa právneho prebudenia obyvateľov Slovenska. 
Čo má vôbec zmysel na Slovensku robiť preto, aby sa niečo zmenilo v prospech ľudí? Naozaj účasť ľudí na 
vládnutí bude obmedzená iba na bezmocnú kritiku vecí obecných na facebooku? Ľudový systém 
„vyrozprávaj sa, ale tráp sa ďalej“?   

Z tohto dôvodu privítame akýkoľvek Váš článok, názor, alebo popísanie vlastnej 
skúsenosti.

Nakoľko Predstavenstvo OZ PPP v máji 2013 rozhodlo o zmene koncepcie prezentovania činnosti OZ 
PPP, nebudeme už naďalej  zverejňovať dopredu nosné témy Novín OZ PPP. Každé jedno číslo budem 
pripravovať podľa aktuálnej situácie v súlade s činnosťou OZ PPP. 

noviny vyšli v auguste 2012 

noviny vyšli v septembri 2012 

noviny vyšli v októbri 2012

noviny vyšli v novembri 2012

noviny vyšli v decembri 2012

noviny vyšli v januári 2013

noviny vyšli vo februári 2013

noviny vyšli v marci 2013

noviny vyšli v apríli 2013

noviny vyšli v máji 2013

 - 
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Prečo sme založili OZ PPP - Preambula stanov

Od našich Sympatizantov stále dostávame základnú otázku „Prečo sme založili Občianske združenie 
Právne Prebudenie Poškodených?“ Podrobnú odpoveď sme uverejnili v Novinách OZ PPP č.1 a tiež je 
dosť podrobne vysvetlená aj na našom webe www.royaldevelopnent.sk, v časti OZ PPP. Priatelia, treba 
iba čítať naše materiály a pozorne sledovať naše informácie. Pre stále pripomínanie dôvodu prečo sme 
založili OZ PPP, budeme v každých našich novinách zverejňovať preambulu stanov OZ PPP. Takže 
Priatelia a Sympatizanti OZ PPP, občianske združenie sme založili preto, aby sme aj Vám pomohli 
pochopiť veci okolo nás a naučili Vás dívať sa na tieto veci verejné trocha inak. Veríme, že iba takto je 
možné zlepšiť fungovanie našej spoločnosti a tým aj zlepšiť život nás a našich detí. Ďakujeme za 
pochopenie – Predstavenstvo OZ PPP.  

Preambula Stanov Občianskeho združenia Právne Prebudenie Poškodených.
V dnešnej dobe zvyšujúcich sa nárokov na ovládanie rôznych zákonov a predpisov má bežný občan veľký 
problém udržať svoju kvalitu života a svoju životnú úroveň v stave keď neporušuje žiaden zákon, predpis a 
zmluvu. Tento istý problém platí aj u malých a stredných podnikateľov, ktorí si nemôžu z ekonomických 
dôvodov dovoliť platiť drahých konzultantov a právnikov pri riešení ich každodenných problémov. Tento 
stav spôsobuje, že veľa občanov a podnikateľov utrpí značné ekonomické, ale aj morálne škody iba z dôvodu, 
že nie sú schopní prakticky ovládať bežnú logistiku konania štátnych inštitúcií a tiež veľkých spoločností. 
Takéto situácie vedú k veľkému množstvu právnych sporov, čo neprimerane zaťažuje súdy a iné príslušné 
odvolacie orgány štátnych inštitúcií. A nakoľko takýto občan, ktorý už pri začiatku problému nebol schopný 
správne reagovať na ním vykonané právne úkony a preto spravil mnohé fatálne chyby vo svojom zdôvodnení 
a obrane nemá následne takmer žiadnu šancu svoj spor vyhrať. Toto vedie k všeobecnému zdôvodneniu tzv. 
nevymožiteľnosti práva na Slovensku. Bežní občania nerozlišujú zásadný rozdiel a to, či pri ich 
subjektívnom pocite krivdy nebola chyba a dôvod nie je v tom, že právo bolo zle interpretované, ale v tom, že 
práve títo bežní občania svojim vlastným konaním a svojou vlastnou právnou negramotnosťou si spôsobili, 
že ich záujmy boli neuspokojené. Takéto situácie v živote spoločnosti vedú k trvalej frustrácii občanov a iba 
upevňujú ich presvedčenie, že riešiť spory a problémy sa nedá tak, aby bola vykonaná spravodlivosť. Pritom 
existuje mnoho možností, ako sa dajú spory, problémy a aplikácie spravodlivosti v rámci denného života 
občanov Slovenska funkčne vyriešiť. Na prvom mieste je to právna osveta a psychologické pochopenie 
fungovania štátu a jeho inštitúcií. Tiež pochopenie fungovania veľkých súkromných spoločností a ich 
systému podnikania voči svojim obchodným partnerom. Je potrebné občanom vysvetľovať a približovať 
právne pojmy spotrebiteľských zmlúv a obchodných podmienok nebankových spoločností požičiavajúcich 
peniaze. Sme presvedčení, že iba zvýšením takejto právnej a psychologickej gramotnosti občanov a malých 
a stredných podnikateľov vytvoríme na Slovensku prostredie z menším počtom neukončených sporov a 
krívd. Najlepšia obrana je prevencia v rámci vzdelávania a aj konkrétna pomoc občanom pri riešení ich 
problémov a k tomu smeruje úsilie nášho združenia.       
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Kontakt

Sídlo (korešpondenčná adresa):  

Telefón: 

E-mail: 
Web: 

OZ Právne Prebudenie Poškodených
Suľany 243,  951 25 Hruboňovo

+ 421 (0) 902 901 144 ( Predseda OZ PPP) 
+ 421 (0) 917 747 251 (Podpredsedníčka OZ PPP)

  ozppp@royaldevelopment.sk 
      www.royaldevelopment.sk 

Občianske združenie Právne Prebudenie 
Poškodených bolo zaregistrované MV SR  dňa 
17.5.2012

IČO: 42 209 986
DIČ: 2023576126

Formulár pre poskytnutie darov a sponzorských príspevkov

Samozrejme ako občianske združenie zamerané na charitatívnu a neziskovú činnosť sme financovaní 
hlavne z darov a sponzorských príspevkov. K tomu aby sme mohli reálne a kvalitne vykonávať našu činnosť 
a sledovať náš cieľ potrebujeme získavať finančné zdroje. Preto privítame všetky dary a príspevky pre 
podporu našej činnosti.

Vaše príspevky pre OZ PPP môžete posielať na bankový účet :

Všetci naši sponzori dostanú potvrdenie o svojom príspevku. Ako uvádzame v časti „Ekonomický systém 
OZ PPP“ všetky finančné zdroje sú evidované na konkrétnych fondoch. Tiež ich použitie je prísne 
evidované a kontrolované v zmysle ekonomických princípov OZ PPP. Ak náš sponzor, alebo partner OZ PPP 
si želá finančne podporiť konkrétny projekt, tak ním poskytnuté  finančné zdroje a ich použitie budú 
evidované na osobitnom fonde a pri čiastke nad 15.000,- EUR aj na individuálnom bankovom konte. Našim 
sponzorom ponúkame za ich príspevky zvýhodnené služby združenia v zmysle „Systému pre uplatnenie 
zľavy klienta  OZ PPP“. 

V prípade Vášho záujme nás podporiť finančným príspevkom prosím kontaktuje vedenie OZ PPP. Radi Vám 
poradíme najvodnejší spôsob aj s ohľadom na to, či Váš príspevok máte záujem venovať na konkrétnu 
činnosť OZ PPP, alebo iba na všeobecnú činnosť. 

Bankové spojenie: TATRABANKA a.s., č. účtu: 292 387 6878 / 1100

Ďakujeme za akúkoľvek čiastku podpory a sľubujeme, 
že každý príspevok využijeme zmysluplne a užitočne. 
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Príhovor Predstavenstva OZ PPP.

Vážený PARTNERI a SYMPATIZANTI Občianskeho združenia Právne Prebudenie poškodených. Uplynul 
už takmer rok od chvíle, kedy sme Vás po prvý krát oslovili z nášho periodika Novín OZ PPP. Prvé číslo vyšlo 
v auguste roku 2012. Od tej doby sme sa pravidelne každý mesiac s Vami delili o naše názory a postrehy na 
veci verejné a  spoločenské, ktoré nás trápia. Každý mesiac na zhruba 20 stranách Novín OZ PPP sme Vám 
prinášali nielen zaujímavé informácie a príbehy iných, ale aj rady a riešenia o konkrétnych problémoch. 
V Novinách OZ PPP č. 7 sme priniesli veľkú rekapituláciu našej činnosti a oboznámili sme Vás s našimi 
plánmi na ďalšie obdobie. Aj napriek tomu, že sme reálne pomohli takmer stovke firiem a ľudí a reálne sme 
im ušetrili viac ako 40.000,- EUR nákladov s ich spormi nedá sa povedať, že naša snaha oslovila tých, ktorých 
sme pri založení OZ PPP chceli hlavne prebudiť a osloviť. Bohužiaľ v podstate sa dá skonštatovať, že naše 
služby a možnosti pomoci využili iba starí klienti zakladajúcich členov OZ PPP.  Akosi sa nám nepodarilo 
reálne osloviť nových právne poškodených a neprebudených ľudí! A to aj napriek tomu, že náš projekt 
a program, ktorý ponúkame je objektívne dobrý a užitočný. Ako neziskové občianske združenie sme ponúkli 
niečo nové a veľmi výhodne použiteľné pre širokú verejnosť. Informačný materiál - Noviny OZ PPP sme 
v tlačenej a elektronickej podobe odposlali takmer 20 tisícom firiem, inštitúcií a súkromným ľuďom. Odozva 
z pohľadu marketingového výsledku je ale veľmi slabá. Akosi nikto nič nechce a nikto nemá žiadne starosti so 
svojim životom. Zrejme sme sa hlboko zmýlili a na Slovensku je všetko v úplnom poriadku. Vláda a štátne 
úrady a celkovo ľudia a firmy medzi sebou žijú v idylickom spojení a harmónii. Podľa (žiadnej) reakcie tých 
tisícov čo sme písomne oslovili nám to tak vychádza. Len na porovnanie z pohľadu fyzikálneho zákona – 
akcie a reakcie:

1. Oslovili sme prakticky všetky mestá a obce na Slovensku s osobným listom primátorovi, alebo starostovi 
s prosbou o pasívne zviditeľnenie OZ PPP v rámci prezentácie tretieho sektora – občianskych združení v ich 
regióne. Nič iné, iba dať na nástenku mesta, alebo obce, či na ich web, že existujeme! Z cca 1200 listov čo sme 
poslali sme dostali (až) 5 odpovedí – 3 úplne odmietavé, aby sme ich už neobťažovali a 2 alibistické, že teraz 
nemajú peniaze ani na to, aby nás zverejnili na svojom webe aspoň medzi desiatkami iných občianskych 
združení. Takže náš praktický výsledok z oslovenia samosprávy na Slovensku je nula! 

2. Oslovili sme (opakovane) iné občianske združenia, ktoré deklarujú podobnú činnosť a podobné ciele ako 
sleduje OZ PPP. Mali sme záujem o osobné stretnutie a analyzovanie možností spolupráce a o prípadnú 
koordináciu našich občianskych zdužení. Logické a jednoduché spájanie síl tretieho sektora v mene 
dobrých cieľov. Bolo to 23 známych slovenských občianskych združení, ktorých predstavitelia pravidelne 
v médiách vyjadrujú svoje názory a dávajú občanom rady. Ani jedno z týchto občianskych združení nám ani 
formálne neodpovedalo! Takže náš praktický výsledok z oslovenia seberovných partnerov v treťom sektore 
na Slovensku je nula! 

3. Oslovili sme (opakovane)  odborné komory, ktoré reprezentujú na Slovensku advokátov, notárov, 
exekútorov, daňových a účtovných poradcov a audítorov a konkurzných správcov. Len sme ich požiadali 
o možnosť odborných príspevkov do Novín OZ PPP a alternatívne o odbornú spoluprácu pri riešení 
vybraných tém. Žiadna odpoveď! Takže náš praktický výsledok z oslovenia odborných partnerov na 
Slovensku je nula!

4. Oslovili sme (opakovane) s ponukou možnosti zabezpečiť za 30,- EUR mediačnú dohodu formou 
rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach  všetkých (cca 550) mediátorov na Slovensku. 
Ponúkli sme mediátorom reálne riešenie problému o ktorom roky hovoria, že je to hlavný dôvod neúčinnosti
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až zbytočnosti výkonu mediácie. Výsledok? Jediný mediátor na Slovensku túto našu ponuku dodnes 
nevyužil! Takže náš praktický výsledok z oslovenia mediátorov na Slovensku je nula! 

5. Oslovili sme štátne inštitúcie a ministerstvá SR s cieľom vytvoriť informačný kanál s podnetmi od OZ 
PPP. Aspoň vo forme pasívneho posunutia informácií. Projekt zostal nefunkčný, nakoľko nikto z partnerov 
a sympatizantov OZ PPP nezadal jediný podnet! Jedinú otázku voči nejakému ministrovi. Tým naša snaha 
o dotiahnutie tohto komunikačného systému zostala nenaplnená, lebo stratila zmysel. Takže náš praktický 
výsledok zo sprostredkovania otázok a podnetov od ľudí a firiem voči vláde Slovenska je nula! 

Z týchto a množstva iných podobných dôvodov Predstavenstvo OZ PPP na svojom mimoriadnom stretnutí 
rozhodlo o zmene koncepcie prezentovania OZ PPP navonok. Predstavenstvo OZ PPP zobralo na vedomie 
objektívny stav – totálnu pasivitu a nezáujem oslovených subjektov a ľudí na Slovensku. Objektívne sme 
skonštatovali, že slovenskí občania sú natoľko pasívny a ľahostajní voči veciam verejným, že nie je 
ekonomicky akceptovateľné pre OZ PPP míňať peniaze na oslovovanie tých, čo aj tak nič a od nikoho 
nechcú. Preto Predstavenstvo OZ PPP rozhodlo, že Noviny OZ PPP od č.10 už budeme posielať iba 
vybraným PARTNEROM a SYMPATYZANTOM  OZ PPP, a tým ktorí o to požiadajú a reálne prejavia 
záujem aspoň o pasívne informovanie o činnosti a ponukách OZ PPP. Tiež sa zmení aj systém možnej 
podpory činnosti OZ PPP od prípadných darcov. Noviny OZ PPP už nebudeme ponúkať za úhradu. Taktiež 
aj zverejnené reklamy v Novinách OZ PPP budú zadarmo. Ak niekto chce prispieť na činnosť OZ PPP toto 
budeme akceptovať iba klasicky ako občianske združenie vo forme daru, alebo podielu z daní. Cieľová 
skupina na ktorú zameriame svoju činnosť budú iba tie subjekty a ľudia, ktorí nás priamo oslovia. Ako 
neziskové občianske združenie samozrejme zostávame otvorení pre všetkých, ktorí majú záujem niečo vo 
svojom živote a podnikaní zmeniť. Budeme stále prinášať nové a zaujímavé nápady a inšpirácie. Len to už 
nebudeme robiť pre tých, ktorí sa nechcú právne prebudiť a zbaviť sa svojho poškodenia. Za pochopenie 
ďakujeme. A všetkým členom OZ PPP a ostatným PARTNEROM OZ PPP ďakujeme za ich doterajšiu 
nezištnú podporu v našej činnosti.

Predstavenstvo OZ PPP     
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Európske podniky odpísali 350 miliárd EUR pohľadávok.

Nedodržovanie platobnej disciplíny zo strany 
zákazníkov, podnikov a úradov viedlo k zvýšeniu 
odpisov z nedobytných pohľadávok. Predstavuje to 
7-percentný nárast sumy odpísaných nedobytných 
pohľadávok. Je to doteraz najvyššia úroveň strát z 
nedobytných pohľadávok a neradostná prognóza 
do budúcnosti o rovnakom vývoji situácie.

Viac ako polovica európskych krajín, ktoré boli 
predmetom prieskumu, vykazuje zvýšené platobné 
riziká a až tretina týchto krajín sa považuje za 
krajiny s kritickým rizikovým profilom.

Výška pohľadávok, ktoré sa museli odpísať z dôvodu 
platobnej neschopnosti, vzrástla o 7 percent a 
zodpovedá 3,0  percentám zo všetkých 
neuhradených pohľadávok medzi európskymi 
podnikmi. Celkovo boli odpísané pohľadávky vo 
výške 350 miliárd EUR. 

Iba štyri z 31 krajín, ktoré boli predmetom 
prieskumu, vykázali pokles strát z nedobytných

pohľadávok – Dánsko, Fínsko, Island a Švédsko. 
Nemecko vykázalo nulový nárast odpisov z 
nedobytných pohľadávok, i keď v podnikovej sfére 
prudko vzrástlo vnímanie platobného rizika v 
budúcnosti. 

Vo Veľkej Británii pokračuje nárast percenta 
odpisov z nedobytných pohľadávok z už aj tak 
dosiahnutej vysokej úrovne a vo Francúzsku je 
vnímanie platobného rizika v budúcnosti naďalej 
vysoké. 

Krajiny v južnej a východnej Európe bojujú s 
dlhými lehotami splatnosti, vysokou mierou 
platobnej neschopnosti a rozšíreným pesimizmom 
týkajúcim sa ich schopnosti dostať sa zo súčasného 
hospodárskeho poklesu. 

Spoločnosti sa čoraz viac stretávajú s dopadmi 
recesie na odbyt, likviditu a ich schopnosť rastu a 
nájdenia nových zdrojov na investovanie do 
budúcnosti.

Vložený komentár OZ PPP:

Bolo to po roku 1989, kedy na Slovensko (vtedy ešte do Československa) začali prichádzať prví 
zahraniční podnikatelia a s nimi začali tiež prichádzať aj nové a pre Slovákov neznáme podnikateľské 
finty a zvyky. Jeden z týchto zvykov bolo aj nezaplatenie za tovary a služby slovenským firmám. Už vtedy 
bolo vidieť rozmanitosť takýchto zvykov a tradícií v rôznych krajinách Európy. Takí Taliani jednoducho 
nezaplatili a viacej ste ich už ani nemohli zohnať. Jednoducho zmizli! No takí Nemci síce tiež nezaplatili, 
ale Vám k tomu poslali 5 stránkový list v ktorom to akože zdôvodnili. Najlepší boli ale Rakúšania. Tí tiež 
nezaplatili a poslali list ako Nemci, ale im dokonca vyšlo, že je im ešte dlžný ukrátení dodávateľ! Takže 
zobrali tovar, nezaplatili ho, ale ešte im vznikla pohľadávka voči chudákovi dodávateľovi! A takto nejako 
začal kapitalizmus aj v našom Hornom Uhorsku...

Druhotná platobná neschopnosť firiem je základný problém kolapsu slovenského podnikateľského 
prostredia. Nejde iba o nezaplatené faktúry a stratené peniaze v márnych exekúciách, konkurzoch 
a reštrukturalizáciách dlžníkov. Ide hlavne o celkovú atmosféru nedôvery až paranoje vzájomne medzi 
obchodnými partnermi. Taká obyčajná ľudská nervozita a agresivita. Keď k tomu prirátame v princípe 
nefunkčné súdnictvo na Slovensku dostávame obraz krajiny chudobných firiem, nervóznych 
a agresívnych štatutárov a bezradných veriteľov. Všetci sme akosi stratení v tom strašnom marazme 
bezmocnosti a bezradnosti. A keď k tomu ešte počúvame našich socialistických politikov rozprávať o ich 
víziách riešení tak to už má hraničiace znaky aj s fyziologickými prejavmi u slabších jedincov.



Strana 10 / 20

Noviny
Občianskeho združenia 
Právne Prebudenie Poškodených

Máj 2013 www.royaldevelopment.sk

05/2013

Nejde teraz o nejaké konkrétne riešenie, konkrétneho prípadu, alebo problému. Je to systémové 
nefungovanie európskej spoločnosti v podstate od konca 2. svetovej vojny. A po páde socialistického 
bloku a doplnení Európskej únie o ďalšie krajiny to už má jasné znaky dokonalého absurdistanu. Skúste 
popremýšľať aj takto nad týmto problémom. Trocha z pohľadu kritického realizmu kapitalistickej teórie 
a teórie korporatívneho kapitalizmu prepojeného s politikmi, ktorí riadia štáty v Európe...    

Nešťastní a nespokojní Slováci, tvrdí OECD.

Analýzy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) opäť Slovákov nepotešia. Podľa Indexu 
lepšieho života sme krajinou, ktorá sa na popredné ekonomiky ani zďaleka nedoťahuje - výrazne zaostávame 
takmer vo všetkom. OECD zostavila Index lepšieho života - ide o prvý pokus na medzinárodnej úrovni 
vytvoriť komplexné a porovnateľné indikátory blahobytu. Vďaka vybraným faktorom dokážeme zmerať, 
ako sú na tom jednotlivé krajiny v kvalite života. Slovensko je vo väčšine prípadov pod priemerom!

Príjmy Slovákov sú nízke - začnime peniazmi. Aj napriek tomu, že za peniaze si šťastie nekúpime, sú 
dôležitým prostriedkom na prežitie. Čím viac peňazí máme, tým si zvyšujeme úroveň životného štandardu. 
V priemere je u nás čistý príjem na domácnosť za jeden rok 12 892 eur, čo je menej ako priemer krajín 
OECD, ktorý je 17 812 eur za rok. Nelichotivý je aj rozdiel medzi najbohatšími a najchudobnejšími. 20 % 
najbohatších ľudí zarába štyrikrát viac ako 20 % najchudobnejších. 

Európsky štatistický úrad Eurostat nedávno zverejnil hodnotu hodinovej ceny práce v celej Európskej 
únii. Nie je žiadnym prekvapením, že sme znova takmer na chvoste celej dvadsaťsedmičky. Pre tých čo 
nechápu – máme najnižšiu hodinovú mzdu v Európe! Čo sa týka zamestnanosti, 59% ľudí vo veku od 15 do 
64 rokov má platenú prácu. Je to ale opäť 7 % pod priemerom krajín OECD. 

Vzdelanie je pre nás dôležitou súčasťou. Mať dobré vzdelanie je prvým predpokladom k nájdeniu dobrej 
pracovnej pozície. V našej krajine má vo veku 25-64 rokov ukončené stredoškolské vzdelanie 91 %  
obyvateľov, čím sa dostávame vyššie ako je priemer krajín OECD (74%).

Slováci sa dožívajú v priemere 76 rokov, čo je opäť nižšie číslo ako pri priemere krajín OECD. Priemerne sa 
obyvateľ v krajinách OECD dožije 80 rokov. 

OECD nezabudla vo svojom prieskume hlbšie rozanalyzovať zdravie. Úroveň atmosferického PM10 
(drobné častice znečisťujúce ovzdušie, ktoré sú také malé, že vstupujú do pľúc a môžu spôsobiť ich 
poškodenie) je 12 mikrogramov na meter kubický, čo je značne menej ako vykazuje priemer krajín OECD, 
ktorý je 21 mikrogramov. 

Nechce sa nám participovať. Pokiaľ ide o verejnú sféru, Slováci sa priemerne angažujú a participujú. 
Zmysel pre komunitu je tiež priemerný. 89% Slovákov verí, že sa môžu na niekoho spoľahnúť v čase núdze, 
čo je o 1% menej ako priemer v krajinách OECD.  

Volebná účasť, ktorá je meradlom dôvery vláde a politickej participácie, bola na Slovensku v  posledných 
voľbách 59%. Toto číslo je omnoho menšie ako priemer OECD. V priemere sa volieb v krajinách OECD
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zúčastňuje 72% ľudí.

Nie sme spokojní. Vo všeobecnosti sú Slováci menej spokojní s ich životmi ako priemer krajín OECD. Aj 
napriek tomu, že 75 % Slovákov vyhlasuje, že majú v priemere počas dňa viac pozitívnych skúseností (pocity 
pokoja, hrdosť, radosť, potešenie) ako negatívnych, je toto číslo nižšie ako priemer krajín OECD, ktorý 
vykazuje 80 %.  Slováci sa teda cítia iba „mierne dobre“ v celkovom meraní blahobytu, v meraniach Indexu 
lepšieho života.

OECD zostavila 11 faktorov, ktoré nám môžu zlepšiť život. Medzi faktormi sú bývanie, príjem, práca, 
komunita, vzdelanie, životné prostredie, občianska participácia, zdravie, životná spokojnosť,  balansovanie 
pracovného života a bezpečnosť. Kvalita života sa poväčšine meria na základe strohého údaju ako je HDP, a 
to ako žijeme je  podložené výsledkami prieskumov, ktoré sa robia na základe ekonomických štatistík. 
OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj)  na základe vybraných faktorov zostavila Index 
lepšieho života. Ten nám umožňuje porovnávanie blahobytu naprieč krajinami. Slovensko je vo väčšine 
prípadov pod priemerom.

Podľa reakcie pospolitého ľudu a predstaviteľov miest a obcí na Slovensku k prezentovaniu činnosti OZ 
PPP si dovolíme tvrdiť, že tento prieskum OECD nie je objektívny. Podľa kontrolných zistení OZ PPP na 
podobné otázky typu „šťastia Slovákov“ sme zistili diametrálne iné výsledky. Slováci sú vzdelaní a múdri 
(to zistilo aj OECD). V podstate všetko vedia a chápu a preto nepotrebujú chodiť masovo k voľbám, ani sa 
zaujímať o veci verejné. Nakoľko sú Slováci takmer úplne spokojní hlavne individuálne sami so sebou, 
ako jedinci sa nepotrebujú potom zúčastňovať občianskej participácie (to tiež zistilo OECD). Len 
nechápeme,  prečo sú potom Slováci takí nešťastní (to tiež tvrdí OECD)?  

Vložený komentár OZ PPP:
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Banková daň ako obrovská chyba
Svetový bankár Lars Seier Christensen "rozbil" novú daň eurozóny: Ďalší nezmysel byrokratov!

Podlá, neférová a úplne kontraproduktívna. Týmito slovami opísal Lars Seier Christensen, spoluzakladateľ a 
generálny riaditeľ Saxo Bank, daň z finančných transakcií (DFT), ktorá je podľa neho ďalším geniálnym 
plánom eurozóny.

"Nízke dane z príjmov sú rozumné, pretože podnecujú k tvrdej práci a vytvárajú bohatstvo," uviedol 
Christensen jeden z pozitívnych príkladov. O dani z finančných transakcií však už takú dobrú mienku nemá. 
"Je to len ďalšia daň, ktorá jednoducho nedáva zmysel. Napriek tomu má pomerne širokú podporu 
verejnosti, ktorá bohužiaľ nepochopila, kto sú skutoční vinníci finančnej krízy. Väčšina ľudí sa mylne 
domnieva, že ich daň nepostihne.“

"Mnohé finančné inštitúcie, zástupcovia priemyslu, akademici aj experti upozorňujú, že ide o omyl. 

 vysvetlil jej dopad bankár.

Pôvodná správa Európskej komisie, ktorá skúmala vplyv dane z finančných transakcií na hospodárstvo 
EÚ, spomínala ako dôsledok stratu pol milióna pracovných miest a 1,76 percent hospodárskeho rastu. 

 A čuduj sa 
svete, DFT má mať na rast ekonomiky EÚ vplyv pozitívny," uviedol Christensen, podľa ktorého to bola 
"jedna z najúbohejších manipulácií s dátami aj faktami, akej som bol kedy svedkom".

Prečo je návrh na DFT vôbec na stole? "

 V niektorých 
krajinách ide o úplne racionálnu, aj keď veľmi cynickú taktickú hru. Nemecká kancelárka Angela Merkelová 
túto kartu využila v politickom boji proti sociálnej demokracii, ktorá sa na ňu chystala tvrdo zaútočiť 
populistickým návrhom na daň z finančných transakcií. Merkelová prišla s vlastným návrhom, a týmto bola 
DFT definitívne zmetená z tém pre predvolebnú kampaň. Vo Francúzsku aj inde sa zase DFT radí do dlhého 
zoznamu nenávistných daní - daní uvalených na boháčov, finančné transakcie, banky, na kohokoľvek, kto, 
ako inak, nepredstavuje väčšinu voličstva. Ide prinajmenšom o nerozum, prinajhoršom o podlosť," nedáva si 
spoluzakladateľ Saxo Bank servítku pred ústa

 Funguje tak, že významne ovplyvňuje toky medzi 
dotknutými a nedotknutými investičnými nástrojmi. Vo Francúzsku, kde sú daňou postihnuté iba niektoré 
cenné papiere, sú celkové objemy výrazne pod európskym priemerom. Objemy obchodov s nepostihnutými 
akciami však výrazne vzrástli, zatiaľ čo objem obchodov na zvyšku trhu sa prepadol. Ak alokácia kapitálu 
snáď bola pred zavedením dane primerane efektívna a racionálna, teraz už samozrejme nie je. A 
pochopiteľne, ako nástroj k vyhnaniu investorov zo zeme funguje DFT skvele. Presne toto je skúsenosť 
Švédska získaná v priebehu niekoľkých katastrofálnych rokov jednostranného zavedenia transakčnej dane 
týkajúcej sa domáceho trhu dlhopisov.

Christensen tvrdí, že v situácii obrovských štátnych dlhov a deficitov rozpočtov existuje len jedno 
miesto, kde sa dajú nájsť peniaze - v súkromnom sektore a na bankových účtoch. Hoci všetky dane sú 
podľa neho krádežou, niektoré z nich vďaka svojej podstate škodia viac ako iné.

Faktom 
je, že sporitelia, dôchodcovia, podniky aj spotrebitelia budú DFT postihnutí prostredníctvom vyšších 
nákladov na penzijné transakcie, nižšej likvidity trhu a menej efektívnej alokácie kapitálu v reálnej 
ekonomike,"

"Komisia vykonala monumentálny ťah orwellovských proporcií a objednala si novú správu.

Nejde o žiadnu racionálnu či ekonomicky podloženú konštrukciu, 
ale len a len o konštrukciu čisto politickú. Politikom, ktorí preukázali kolosálnu neschopnosť pri riadení 
svojich ekonomík, sa náramne hodí, že môžu použiť finančné trhy ako obetného baránka.

Ako daň z finančných transakcií funguje v praxi?
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Veria skutočne vlády, že DFT nedopadne negatívne na trhy, ktorých sa bude týkať? Po pravde povedané, 
ide len o rétoriku. Je to absurdné a pokrytecké, ale talianski a francúzski úradníci teraz varujú pred 
očakávaným negatívnym dopadom dane na domáce dlhopisové trhy a vyššími nákladmi pri získavaní 
kapitálu. Teraz sa navrhuje výnimka týkajúca sa trhov, na ktorých sú vlády závislé. Človeku to pripomenie, 
ako vysoké a málo zdanené platy si eurobyrokrati naďalej nárokujú a zároveň kážu úspornosť a "spravodlivé" 
daňové príspevky zo strany všetkých ostatných.

"Mnohí hovoria, že keď už nič iné, budú aspoň ľudia, ktorí spôsobili finančnú krízu, prostredníctvom DFT 
spravodlivo prispievať na kompenzáciu bolestného a strát, za ktoré sú zodpovední. Bohužiaľ tomu tak 
nebude. Kríza nebola spôsobená ani investormi, ktorí si šetria na dôchodok, ani investíciami, ktoré 
smerovali do firiem, ktoré vytvárajú pracovné miesta a bohatstvo. Tak teda aspoň banky? Ale kdeže, tie len 
po práve prenesú vzniknuté náklady na klientov, ktorí si danú transakciu želajú. To je ale normálny postup a 
ak chceme racionálne podnikanie a finančne silný bankový sektor, tak to ani inak nejde," dodal Christensen, 
podľa ktorého táto daň určite nebude fungovať.

Je nesmierna škoda, že dnešní mladí ľudia sa prakticky vôbec nezaujímajú o dejiny a filozofiu. Historicky 
sú to totiž jediné dve vedné disciplíny, ktoré v sebe udržujú akúsi kolektívnu pamäť ľudstva a spomienky 
a poučenia... Niekedy keď počúvame názory dnešných mladých vysokoškolákov, ale aj iných pracujúcich 
ľudí v mladšom veku tak je nám na zaplakanie. Len z dôvodu svojej nevedomosti o dejepise a filozofii sa 
znova a opakovane bolestivo snažia pochopiť svojim vlastným rozumom veci, ktoré sa dejú okolo nás. 
Pritom odpovede na tieto otázky už boli dávno povedané a v podstate ľudstvo sa stále pohybuje po akejsi 
špirále – od začiatku naspäť a znova dookola... 
Prečo to tak je? Aj na to je daná dejepisná odpoveď. Po skončení hrôz 2. svetovej vojny sa noví vodcovia 
Európy rozhodli zakázať ľuďom myslieť. Bolo to spočiatku na ochranu toho, aby sa hrôzy ešte 
nezabudnutej vojny nemohli opakovať. Postupne sa z toho stal ale nástroj moci politikov, ako ovládať 
masy svojich voličov. V socialistických krajinách to bol princíp vládnutia jednej strany, ale tie 
kapitalistické na tom boli veľmi podobne. A dnes keď v podstate po celej Európe vládnu socialistické 
strany sa nejako tento dejinný kruh špirály kolektívnej nevedomosti dokončil.
V Európe nesmieme slobodne myslieť a vyjadrovať svoje názory. Stačí si len porovnať situáciu s USA 
a uvedomiť si ich užasnú slobodu názoru jednotlivca a kolektívu! Až potom pochopíte čo je sloboda 
názoru a vyjadrovania. Je absurdné, keď už vyjadrenie myšlienky a názoru je trestný čin. Takto ale vyzerá 
Európa! V jednej pesničke rebela a veľkého básnika Karla Kryla sa spieva, že „keď ľúza povešia radu 
starších a múdrych tak ovládne všetkých ostatných“ – aká to veľká a stále aktuálna múdrosť. 
Ako to súvisí s článkom od bankára Christensena? V Európe vznikol takmer dokonalý korporatívny 
kapitalizmus. Pre tých čo nevedia o čom hovoríme je to, že bohaté osoby a vládnuci politici splynú do 
jedného syndikátu vlády a moci. Vyvolení boháči ovládajú svoje krajiny a prostredníctvom svojich 
politikov aj Európsku úniu. Je to úplne smiešne, keď nejaký politik, ktorý iba svojimi prázdnymi rečami 
a inými lžami sa presadí do funkcie a začne riadiť ekonomické problémy. Samozrejme aj riešenia od 
takéhoto človeka sú podobné, ako je hodnota jeho rečí. Začne vznikať chaos. Predstavte si štát a celkovo 
Európsku úniu ako firmu! A teraz si predstavte, že táto firma spravuje tisíce miliárd euro, ktoré patria 
miliónom ľudí! A vo vedení tejto firmy sedia ľudia, ktorí na to nemajú žiadne schopnosti! Iba vedeli 
v správnej chvíli povedať svojim voličom správne slová a použili správne gestá! A vôľa božia - voličov ich 
dosadila do vedenia tejto firmy! Každá súkromná firma s takýmto vedením by musela dávno
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 zbankrotovať. Ale toto je štát a Európska únia a tie zbankrotovať predsa nemôžu. Lebo politici určujú aj 
to, kto a kedy a prečo zbankrotuje! To ale neznamená, že takáto firma je životaschopná. Ona je vlastne 
úplne neschopná života. Pri živote ju udržujú iba politici, ktorí to robia len z osobných a zištných 
dôvodov a hlavne preto, že sú vlastne sami iba posluhovači tých bohatých oligarchov, ktorí vládnu 
Európe. Takže skúste si predstaviť Slovensko a aj celú Európsku úniu ako spojenie zombíkov – živých 
mŕtvol... možno potom sa na veci začnete dívať aj inými očami a hľadať odpovede na svoje nové otázky...

Komunisti urobili pred 60 rokmi  menovú reformu.

Od menovej reformy v roku 1953, ktorú nazývali aj veľkou peňažnou lúpežou uplynulo už 60 rokov. Reforma 
pripravila o celoživotné úspory obyvateľov bývalého Československa. V priemere vymenil slovenský občan 
3329 starých korún za 121 nových. Menová reforma bola riešením, po ktorom siahla komunistická vláda 
Československa, keď sa rýchle tempo rastu ťažkého priemyslu, ktorý mal priniesť premenu krajiny na 
strojársku veľmoc, prejavilo katastrofálnym nedostatkom spotrebného tovaru na trhu a nárastom 
nerealizovateľnej kúpnej sily obyvateľstva. Centrum moci sa rozhodlo vyhlásiť peňažnú reformu.

Reformu spolu so zrušením lístkového systému vláda s pomocou Sovietskeho zväzu tajne pripravovala od 
polovice roku 1952. Mala pri nej pomôcť skupina sovietskych špecialistov na čele s námestníkom ministra 
financií I. D. Zlobinom. Špecialisti mali posúdiť ekonomické a finančné otázky, ktoré zaujímali 
československú vládu a stanoviť kurz novej koruny k sovietskemu rubľu. Hoci príprava reformy prebiehala 
za veľmi prísnych informačných opatrení, na verejnosť prenikli správy o výmene peňazí. Najvyšší 
československí predstavitelia však rezolútne popierali, že sa výmena peňazí pripravuje.

Ešte dva dni pred menovou reformou komunistický prezident Československa Antonín Zápotocký v 
legendárnom rozhlasovom prejave ubezpečoval znepokojených občanov, že menová reforma sa 
neuskutoční. Do platnosti vstúpila nečakane 1. júna 1953. Z obavy pred nepokojmi vydala vládna garnitúra 
množstvo pokynov ozbrojeným zložkám, orgánom komunistickej strany a štátnej správy. Hlavnú 
nespokojnosť vyvolalo znehodnotenie peňazí.

A ľudia prišli o peniaze. Rodina si mohla na jedného člena vymeniť maximálne 300 korún v pomere päť ku 
jednej, zvyšok peňazí v hotovosti sa menil v pomere 50 ku jednej. Peniaze uložené v sporiteľniach sa 
vymieňali diferencovane, podľa výšky vkladu, v pomere päť až desať ku jednej. Viazané vklady v bankách 
prepadli v prospech štátu. Obyvateľstvo na Slovensku predložilo v hotovosti na výmenu 11,5 miliardy korún, 
za ktoré dostalo 422,103 milióna nových korún, a dve miliardy boli uložené v sporiteľniach. V priemere 
vymenil slovenský občan 3329 starých korún za 121 nových.

Netreba až tak veľmi spomínať. V neďalekej minulosti sa to isté stalo Cypru. A čuduj sa svete naši 
najmúdrejší politici a vodcovia národov – úradníci Európskej komisii sa jeden za druhým vyjadrujú, že 
to je veľmi dobré riešenie. Pohľadať a zobrať peniaze ľuďom a firmám, ktoré majú uložené v bankách!!! 
Peniaze, ktoré chýbajú politikom! Lebo tie ktoré oni (politici) mali už prehajdákali a minuli na svoje 
hlúpe vízie a ekonomické nezmyselné opatrenia. Takže zrejme naši socialistický vodcovia skrz celé 
spektrum Európy začnú znova znárodňovať a brať to čo im nepatrí. Ako v roku 1917 v Rusku, roku 1948
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v Československu a roku 2013 na Cypre. Škoda, že tí dnešní socialistickí politici nám za toto 
znárodňovanie a kradnutie už ani nič nesľubujú! V histórii panskí zlodeji vždy aspoň niečo sľubovali – 
Kráľovstvo nebeské po smrti, vybudovanie Reálneho socializmu do roku 1995 a dobudovanie 
Komunistickej spoločnosti do roku 2006. Tí dnešní už ale nesľubujú vôbec nič! Z tohto sme skutočne 
sklamaní a frustrovaní a cítime sa oklamaní! To je vrchol arogancie – všetko nám vziať a ani nič za to už 
nesľúbiť... 

Ako sa ombudsmanka Dubovcová „zaťala“ : 
Správu o svojej činnosti neprerobím, lebo nemôžem.

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová nesplní marcové uznesenie Národnej rady SR a neprepracuje 
správu o svojej činnosti za minulý rok. Ako povedala novinárom, uznesenie parlamentu ju nezaväzuje a 
nemá ani právne čistý nástroj, aby mu mohla vyhovieť. "Z Ústavy SR aj zo zákona vyplýva, že verejný 
ochranca práv parlamentu predkladá správu o svojich poznatkoch zo svojej činnosti, návrhy odporúčaní a 
tam je bodka. Čiže NR SR správu ombudsmana neschvaľuje. Jej hlasovanie malo vyjadriť to, že správa bola 
predložená. Bola tu prax, že hlasovanie znamenalo, že parlament ju prerokoval a zobral na vedomie," tvrdí 
ombudsmanka. Dubovcová pripomína, že jej správu príslušný parlamentný výbor odobril a plénu 
odporučil, aby ju zobral na vedomie.

"Ja ani nemám právne čistý nástroj, aby som mohla správu, ktorú som už predložila, nejako meniť alebo 
dopracovať. Uznesenie NR SR je pre mňa neúčinné a nezaväzuje ma," upozornila. Faktom podľa jej slov je, 
že verejný ochranca práv je nezávislý ústavný orgán a môže pôsobiť len v rozsahu a spôsobom, ktorý mu 
stanovuje ústava a zákon. "Týmto som viazaná. Ja s tou správou nemôžem urobiť vôbec nič. Svoju povinnosť 
som splnila tým, že som ju predložila. Navyše v uznesení parlamentu nie je uvedené, čo mám prerobiť," 
povedala. Dubovcová je ale ochotná byť ústretová k časti politického spektra či verejnosti, ktorá si s ňou 
chce obsah správy prediskutovať.

Správu o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2012 mali poslanci NR SR vziať na vedomie v marci. 
Namiesto toho ju však vrátili na dopracovanie. Stalo sa tak na základe návrhu poslankyne Viery 
Tomanovej, ktorej sa zdala správa nedostačujúca. 

Aj keď u pani poslankyne Tomanovej je veľmi ťažké súhlasiť s jej komplikovanými a divnými názormi 
a návrhmi, tentoraz musíme uznať, že vystihla vec presne a správne. Jej reakcia na predloženú správu do 
Národnej rady SR od Verejnej ochrankyne práv pani JUDr. Jany Dubovcovej bola skutočne výstižná 
a trefná. V podstate podobný názor musí prezentovať aj OZ PPP s vlastnými skúsenosťami pri oslovení 
úradu pani JUDr. Dubovcovej (o reakcii jej kancelárie na list OZ PPP sme podrobne informovali 
v Novinách OZ PPP č. 2).  

Tomanová dokonca na základe predloženej správy 
vyslovila pochybnosť, či má Dubovcová schopnosti zastávať takúto funkciu. "Zastávam názor, že takouto 
správou vlastne narušujete dôveru človeka v to, že máte predpokladané schopnosti, skúsenosti, morálne 
vlastnosti na to, aby ste takú funkciu, ako máte, zastávali," vyhlásila 22. marca 2013 poslankyňa 
Tomanová.
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Reklama

V tejto časti Novín OZ PPP zverejňujeme reklamné materiály našich PARTNEROV a SPONZOROV. 

Redakcia Novín OZ PPP si vyhradzuje právo na výber reklamy. Nakoľko nechceme, aby sa Noviny OZ 
PPP premenili na „bežný reklamný obežník“. Zmysel nášho periodika je v niečom úplne inom 
a dôležitejšom. Preto budeme zverejňovať iba také reklamné ponuky, ktoré sa nejako týkajú právneho 
prebudenia poškodených občanov. Ďakujeme za pochopenie. 

Koncept spolupráce s Rozhodcovským Súdom Royal Development

Za pomoci našich vzácnych Partnerov a Sympatizantov sa nám podarilo už po krátkej dobe od vzniku 
nášho občianskeho združenia zrealizovať veľmi významný Fond RSRD

vieme teraz našim klientom uhradiť poplatok 
pre navrhovateľa žaloby pred Rozhodcovským Súdom Royal Development v 100% výške až do 100.000,- 
EUR! 

bolo posudzovaných 186 
žiadostí o poskytnutie zľavy, alebo konzultačnej pomoci A od začiatku roku 2013 do 
31.3.2013 sme už posudzovali  ďalších 90 žiadostí! 

bolo kladne schválených do 31.3.2013 už 
celkovo 143 žiadostí. 

bolo tiež poskytnutých  celkom viac ako tisíc písomných a telefonických konzultácií

vieme preplatiť aj rozhodcovský rozsudok 
o dohodnutých podmienkach pred Rozhodcovským Súdom Royal Development

. Z našej základnej filozofie 
vyplýva, že sa budeme snažiť svojim klientom pomôcť s finančnými nákladmi na ich právne spory. 
A otvorením tohto Fondu RSRD vo výške 100.000,- EUR 

Od začiatku činnosti OZ PPP a jeho verejnej prezentácie do konca roku 2012 
 v konkrétnej veci. 

V súlade so Systémom pre uplatnenie zľavy klienta OZ PPP 

Pre klientov OZ PPP  
ku konkrétnym problémom a dotazom.   

Využiť túto možnosť  pre Vás umožní vyriešiť si svoje právne spory úplne zadarmo až do výšky istiny 
sporu cca 2,5 milióna EUR! Ešte aj žalobu za Vás pripravíme, takže so svojím sporom nebudete mať 
žiadne starosti! 

A to nie je ešte všetko. Z uvedeného Fondu RSRD Vám 
. Pre každého klienta OZ 

PPP len za cenu administratívneho poplatku 30,- EUR, Vám bude vydaný rozhodcovský rozsudok bez 
ohľadu na výšku sporu! 

. A po dvoch, alebo troch 
rokoch už obvykle aj keď spor vyhráte, už dlžník nič nemá a celé toto Vaše snaženie bolo úplne zbytočné. 
Reálne si vymôcť svoje nároky je možné iba vtedy, keď si ich uplatníte ihneď po ich splatnosti na 
rozhodcovskom súde. Iba ten vie vec odsúdiť rýchlo. A RSRD poskytuje možnosti rozhodnutia aj do 15 dní! 
Iba takto rýchlo získaný rozhodcovský rozsudok, ktorý je okamžite exekučným titulom je možné cez 
dobrého exekútora aj skutočne vymôcť. Bohužiaľ iba takto to na Slovensku reálne ide! Všetko treba stihnúť 
do 6 mesiacov, aby dlžník nemal čas znížiť svoj majetok, alebo zostať úplne insolventný resp. aj zaniknutý. 

Pre klientov OZ PPP bola zabezpečená zľava z rozhodcovského poplatku navrhovateľa pred 
Rozhodcovským súdom Royal Development do 31.3.2013 vo výške 44.315,- EUR. 

Základný problém reálneho vymoženia práva na Slovensku je hlavne to, že pred štátnym súdom Váš spor 
sa bežne prejednáva aj niekoľko rokov a celé konanie Vás stojí nemalé peniaze
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Tiež sa Vám oplatí využiť rozhodcovský rozsudok o dohodnutých podmienkach, keď si chcete poistiť aj 
bežné obchodné dohody na exekučný titul.

Podrobne sme možnosti tejto ponuky už vysvetlili v Novinách OZ PPP 
č.2 a č.3. Je tiež na našej webovej strane 
v časti OZ PPP. 

 Často sa stáva, že firmy medzi sebou uzatvoria splátkové 
kalendáre pohľadávok, alebo si písomne uznajú dlhy. Ale pokiaľ takýto dokument jedna strana nedodrží je to 
potom iba zdrap papiera. Ale pokiaľ je takýto dokument spracovaný vo forme rozhodcovského rozsudku 
o dohodnutých podmienkach, tak je takáto dohoda pre obe strany záväzná na úrovni exekučného titulu. A je 
to oveľa jednoduchšie a lacnejšie, ako robiť tzv. notárske zápisnice. Celé je to totiž možné za pomoci RSRD 
urobiť aj korešpondenčne a tým je to pre oprávnené strany veľmi jednoduché bez straty času a 
cestovania. A teraz len u nás je takáto vec možná iba za 30,- EUR! 

A tiež základný problém mediátorov naša ponuka veľmi efektívne rieši. Tento problém je, že mediačné 
dohody ich klientov nemajú v podstate žiadnu právnu hodnotu. Ak jedna strana mediačnej dohody túto 
nedodrží, zase je to iba zdrap papiera. Ale my ponúkame mediátorom efektívne a legálne riešenie. Pokiaľ ich 
mediačná dohoda bude obsahovať rozhodcovskú doložku RSRD s textom, že strany mediácie súhlasia s tým, 
že obsah tejto mediačnej dohody považujú za podklad pre rozhodcovský rozsudok o dohodnutých 
podmienkach, tak sa z takejto mediačnej dohody stáva exekučný titul! A to iba za 30,- EUR! A všetko sa opäť 
dá vybaviť s RSRD aj korešpondenčne. Klienti nikam nemusia chodiť a nemusia sa overovať podpisy. Čo 
lepšie a jednoduchšie môžeme mediátorm ponúknuť! 

www.royaldevelopment.sk 
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Profil a ponuka spoločnosti  ROYAL DEVELOPMENT spol. s r.o.

Poradenstvo v záväzkovom vzťahu podnikateľských subjektov:
zistenie informácií o podnikateľských spôsoboch a záväzkovej spoľahlivosti 
obchodného partnera

Riešenie vzniknutých konfliktov – MEDIÁCIA:
profesionálne zabezpečenie komplexnej mediačnej činnosti v zmysle Zákona 
o mediácii č. 420/2004 Z.z.

Poradenstvo a prevencia pred vznikom obchodných  sporov:
konzultačná činnosť a pripomienkovanie obchodnej zmluvy pred jej uzatvorením

 Správa pohľadávok a ich vymáhanie:
posúdenie bonity pohľadávok s ohľadom na ich reálnu vymožiteľnosť
uplatňovanie pohľadávok na  základe mandátnej zmluvy voči dlžníkovi
burza pohľadávok
kúpa a predaj, sprostredkovanie obchodu s pohľadávkami 

spracovanie žaloby na súd (alt. rozhodcovský súd) a zabezpečenie kompletného 
právneho servisu (zastupovania) v súdnom (alt. rozhodcovskom) konaní advokátom
vymáhanie priznanej pohľadávky prostredníctvom exekútora a optimalizácia 
exekučného konania

Rozhodcovský Súd Royal Development:
rozhodovanie sporov v zmysle Zákona 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní

spracovanie vecnej analýzy k vymáhaným pohľadávkam

zabezpečenie a spracovanie všetkých potrebných úkonov v zmysle Zákona č.7/2005 
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii podľa novely platnej od 1.1.2012 voči dlžníkovi 
s cieľom dosiahnuť úhradu pohľadávok po splatnosti formou jeho konurzu
zabezpečenie a spracovanie všetkých potrebných úkonov v zmysle Zákona č.7/2005 
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii podľa novely platnej od 1.1.2012 pri 
reštrukturalizačnom pláne s cieľom zachrániť svoju firmu pred veriteľmi

( treba si uvedomiť, že v bežnej reštrukturalizačnej praxi je možné dosiahnuť schválenie 
takého reštrukturalizačného plánu, ktorý je pre firmu v úpadku akceptovateľný – cca 20 % 
úhrady pohľadávok uznaných veriteľov v horizonte cca 5 rokov)

ROYAL 
D E V E L O P M E N T

ROYAL DEVELOPMENT spol. s.r.o.
Sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 
Korešpondenčná adresa: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo
E-mail: info@royaldevelopment.sk,  Mobil: +421 (0) 902 901 144
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Ponuka komplexného zabezpečenia 
konkurzného konania voči dlžníkovi.

uvedenou novelou Zákona č.7/2005 Z.z. je umožnené veriteľovi prostredníctvom hrozby 
konkurzného konania voči dlžníkovi veľmi efektívne dosiahnuť úhradu svojich pohľadávok, 
ktoré sú po lehote splatnosti viac, ako 30 dní 
dlžník má možnosť vyhnúť sa konkurznému konaniu iba tým, že najneskôr do vyhlásenia 
konkurzu uhradí svoje záväzky
riešenie vymáhania pohľadávok v zmysle tejto novely zákona je veľmi výhodné pre veriteľa, 
nakoľko konanie súdu je oveľa rýchlejšie ako pri bežnom obchodno-právnom spore, 
vymožiteľnosť je oveľa efektívnejšia ako pri exekúcii, nakoľko konkurzný správca môže 
napadnúť odporovateľné úkony dlžníka z minulosti (špekulatívne znižovanie majetku) a tým 
zabezpečiť finančné prostriedky pre oprávnených veriteľov
veriteľovi aj v prípade, že súd konkurz nepovolí alebo dlžník svoje záväzky uhradí do 
vyhlásenia konkurzu, súd vráti súdny poplatok, tým veriteľovi nevznikajú žiadne ďalšie 
finančné náklady
k tomu, aby v zmysle uvedenej novely zákona sa mohol veriteľ domáhať úhrady svojich 
pohľadávok je potrebné splniť nasledovné základné podmienky – dlžník musí mať 2 peňažné 
záväzky voči dvom veriteľom, ktoré sú po splatnosti viac ako 30 dní, aspoň jeden veriteľ ho 
písomne vyzve k úhrade záväzku, po novom je, že tieto pohľadávky nemusia byť súdne 
priznané, stačí že sa jedná o bežné pohľadávky z obchodného styku (!), existenciu pohľadávky 
musí u veriteľa potvrdiť oprávnená osoba, žiadosť na súd musí spĺňať všetky formálne 
náležitosti, spolu so žiadosťou musí byť uhradený súdny poplatok, súdny poplatok – odmena 
predbežného správcu je 663,88 EUR pri fyzickej osobe, alebo 1.659,77 EUR pri právnickej 
osobe, poplatok súd vracia v prípade zamietnutia konkurzu, alebo je ho možné prihlásiť 
v konkurze ako oprávnenú pohľadávku 

Pre našich klientov zabezpečíme všetky formálne aj obsahové veci potrebné k podaniu 
návrhu na konkurz voči dlžníkovi. Aktívne v prípade potreby vyhľadáme druhého veriteľa 
s pohľadávkou po lehote splatnosti. Tiež zabezpečíme potvrdenie uplatnenej pohľadávky 
veriteľa oprávnenou osobou.

Pre našich klientov zabezpečujeme spracovanie všetkých potrebných úkonov v zmysle 
Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii podľa novely platnej od 1.1.2012 voči 
dlžníkovi s cieľom dosiahnuť úhradu pohľadávok ktoré sú po splatnosti viac ako 30 dní.
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Preto aby súd konal je nutné spraviť odborné posúdenie uplatňovaných pohľadávok. 
V prípade druhého veriteľa je to taktiež potrebné, nakoľko súd bude z vlastnej 
iniciatívy tohto veriteľa oslovovať. Pohľadávky musia byť splatné, zrelé 
a nespochybniteľné. 

Konkurzné konanie už od svojho počiatku je veľmi prísne formálne. Preto je potrebné 
bezchybne vyplniť všetky predpísané tlačivá a tie správne prezentovať súdu. 

V rámci samotného konania je potrebné správne reagovať na ďalšie požiadavky súdu, 
predkladať prípadné nové dôkazy a celkovo viesť konkurzné konanie už od samého 
počiatku v prospech veriteľa. Treba rátať s tým, že dlžník sa bude brániť a vyvinie 
snahu o zmarenie a zamietnutie konkurzu!

V rámci komplexných činností spoločnosti ROYAL DEVELOPMENT spol. s r.o. pri 
správe a vymáhaní pohľadávok je užitočné pre veriteľa s nami spolupracovať pri 
vymáhaní svojich pohľadávok od samého začiatku, už pri vzniku problému s ich 
splatením od dlžníka. K úspechu pri ich reálnom vymožení a tiež budúcej 
argumentácie pred súdom je potrebné vykonať voči dlžníkovi rôzne pokusy 
o mimosúdne uhradenie jeho záväzkov ( výzvy, mediačné konanie, trestné 
oznámenie ap.). Tiež je potrebné zistiť aspoň rámcovo akým majetkom dlžník 
disponuje a či sa jedná o funkčnú firmu. Tieto informácie sú nevyhnutné pre 
prípad, že dlžník začne špekulatívne znižovať svoj majetok. Takéto konanie 
dlžníka je ale možné napadnúť v rámci konkurzu a súd môže takéto právne úkony 
z minulosti zrušiť (napríklad rôzne predaje hnuteľného a nehnuteľného majetku, 
postupovanie pohľadávok, pochybné prevody finančných prostriedkov ap.). Preto 
je potrebné dlžníka stále sledovať a dokumentovať takéto jeho konanie. Všetky 
takéto dôkazy sú veľmi užitočné pri súdnom konaní a priamo pomôžu pre 
konečnom vymožení pohľadávky od dlžníka. Taktiež takéto informácie pomôžu pri 
žalobe o náhradu škody voči štatutárom dlžníka v rámci trestného, alebo 
občianskeho súdneho konania, ak by bol konkurz neúspešný.     
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