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Toto číslo Novín OZ PPP je venované zamysleniu sa 
nad dvadsaťročnou filozofiou Slovenska z pohľadu nedošetrenia 

veľkých káuz a zločinov. Analyzovanie významu 
slov – samoúnos, samozbitie, samovyšetrovanie, 

samopotrestanie a samoosprostenie.
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Motto Novín OZ PPP č.11
Ježiš zmenil váš život.

Chcete uložiť zmeny ???
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Úvodník Novín OZ PPP č.11
Rôzne rozvádzania slova „SAMOOSPROSTENIE“...

V posledných týždňoch sledujem aktuálnu aféru našich politikov a úradníkov – údajné rozkrádanie majetku 
vo vojenských tajných službách. Povedal by som „a čo sa deje, iba nová aféra“, veď za chvíľu tu bude zase 
niečo nové a tak to pôjde ďalej. Načo si to vôbec všímať! Pri tejto afére ma ale zaujal jeden novinový článok. 
Písalo sa v ňom okrem opisu toho, kto a ako kradol a kto sa s kým z aktérov aféry pozná a s ktorými politikmi sa 
stretá aj to, že túto aféru budú reálne vyšetrovať tie samé osoby, ktoré majú byť podozrivé z tohto údajného 
kradnutia. Novinár použil slovo, že je to „samovyšetrovanie“. Význam slova ma veľmi zaujal. 

Akosi sa na Slovensku stalo zvykom, že keď politici a oligarchovia chcú niečo zamiesť pod koberec a zmazať 
stopy po niečom, čo urobili tak sa to nikdy a nijako nevyšetrí. Problém ale často býva v tom, že existujú 
dôkazy o tom, že sa to naozaj stalo. Takže je nutné voličom a ľudu pospolitému vysvetliť prečo sa nič 
neodhalilo a prečo nebol nikto za takýto trestný čin potrestaný. Jednoducho sa potom povie, že „sa to samo 
stalo“. Jednoducho a pochopiteľne povedané: že čin sa síce stal, ale žiadna konkrétna osoba sa ho 
nezúčastnila, takže logicky sa čin musel stať iba sám od seba.  Ako malé deti, keď sme niečo pokazili, alebo 
rozbili tak sme potom dospelým tvrdili, že „samé sa to rozbilo“, „samé sa to pokazilo“. A dospelí sa väčšinou 
nad tým pousmiali a akože nám verili. Je nesmierne smutné a skľučujúce, keď naši politici nevyšetrenie 
veľkých káuz a zločinov vysvetľujú svojim voličom a všetkým občanom slovami ako „samoúnos“, 
samozbitie“, „samovyšetrovanie“ a iné podobné významy slov „samé sa to stalo“. A takto to už ide na 
Slovensku viac ako 20 rokov!

Len z tých väčších „samo sa to stalo“ na pripomenutie: 
Únos prezidentovho syna do zahraničia.  Každý už dnes vie z novinárskych zdrojov, ako sa to naozaj stalo. 
Kto ho sledoval, kto ho uniesol, kto ho zbil a kto to všetko vymyslel. Aj kto amnestiou zamedzil vyšetreniu 
tohto zločinu. Oficiálne sa ale vec stala inak – bol to „samoúnos“.  

Zavraždenie hlavného svedka únosu prezidentovho syna. Zase z verejne dostupných zdrojov sa presne vie, 
kto to vymyslel, kto zostrojil bombu, kto ju odpálil. Oficiálne sa ale vec stala inak – bol to „samovýbuch“.

Prepadnutie študentky a jej zbitie. Kauza, ktorá trvá dodnes a je nedoriešená. Už sa okolo toho urobilo toľko 
znaleckých posudkov a vyšetrovacích teórií, že je nepochopiteľné prečo to nie je ukončené. Zatiaľ oficiálne 
sa ale vec stala ako„samozbitie“.

Kauza „Gorila“. Aktuálna a stále vyšetrovaná vec. Nakoľko oficiálne neexistujú originálne nahrávky 
odpočúvania, tak písomný dokument je pre všetkých kompetentných iba fikcia a falzifikát. Oficiálne to 
smeruje pre ukončenia veci s tým, že sa jedná iba o „samofalzifikáciu“.  

A posledná kauza z úvodu – aféra vo vojenskej rozviedke. Vinu, alebo nevinu hlavných aktérov t.j. súčasného 
vedenia vojenskej rozviedky bude vyšetrovať opäť súčasné vedenie vojenskej rozviedky. Takto rozhodol 
minister. Takže naozaj na takúto alternatívu je najvýstižnejšie slovo „samovyšetrovanie“. Som veľmi zvedavý 
či bude aj „samopotrestanie“!?

A čo máme povedať my ostatní občania Slovenska? Je nám to jedno. Žiadne demonštrácie z týchto dôvodov 
nie sú. Novinári sa vôbec nezaoberajú konkrétnou podobou týchto afér. A tí novinári, ktorí to skúsili, im to 
zakázal súd a iné donucovacie metódy. Pri voľbách to voličov vôbec neovplyvnilo a znova a opakovane volili 
tie isté politické strany a politikov, ktorí pri týchto aférach v minulosti stáli (dokonca ich organizovali).
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A každému je to jedno. To sám vidím aj pri presadzovaní cieľov a plánov OZ PPP. Asi by bolo najvýstižnejšie 
aj takúto depresívnu situáciu nejako pomenovať. Najvýstižnejšie sa mi zdá novotvar slova hlúposť 
„samoohlúpnutie“ s prepojením na konečné slovo „samoosprostenie“. Takže takto sme naozaj dopadli? Na to 
ale nech si každý odpovie radšej sám a hlavne po porade so svojím svedomím.

Lúčim sa s priateľským pozdravom 

Ing. Miloš Valach
Predseda OZ PPP 

 

Prosím, ak áno napíšte nám Váš záujem na e-mail: ozppp@royaldevelopment.sk. 
Máte záujem o pravidelný odber Novín OZ PPP?

Jún 2013 www.royaldevelopment.sk
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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“?   

Noviny OZ PPP č. 11. (jún, 2013) 
Zamyslenie sa nad dvadsaťročnou filozofiou Slovenska z pohľadu nedošetrenia veľkých káuz a zločinov. 
Analyzovanie významu slov – samoúnos, samozbitie, samovyšetrovanie, samopotrestanie a samoosprostenie. 

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

Nakoľko Predstavenstvo OZ PPP v máji 2013 (zverejnené v Novinách OZ PPP č.10/2013) rozhodlo 
o zmene koncepcie prezentovania činnosti OZ PPP, nebudeme už naďalej  zverejňovať dopredu nosné 
témy novín.  Každé jedno číslo budem pripravovať podľa aktuálnej situácie v súlade s činnosťou OZ PPP. 
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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. 

Nakoľko čas pokročil, dovoľujeme si Vás požiadať aj o zváženie  príspevku podielu z daní za rok 2013 
(obecné „2% z dane“). Pripravujeme nové projekty, ktoré dovolia implementovať podmienky použitia 
takýchto zdrojov aj pre činnosť OZ PPP. Podrobnosti Vám oznámime na jeseň v Novinách OZ PPP. Zatiaľ 
Vás iba prosíme o to, aby ste s našim občianskym združením rátali v roku 2014 a darovali nám podiel 
z Vašich daní. Ďakujeme. 

Jún 2013 www.royaldevelopment.sk
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Niečo na zasmiatie, poučenie a inšpiráciu ...

Jún 2013 www.royaldevelopment.sk

Počas lúpeže banky v Guangzhou v Číne, lupič 
zakričal: "Nehýbte sa! Peniaze patria štátu! Vaše 
životy patria vám!" Všetci v banke si ticho ľahli.

Keď si jedna žena ľahla provokatívne na stôl, lupič 
na ňu zakričal: "Prosím, buďte civilizovaná! Toto je 
lúpež, nie znásilnenie!"

Keď sa lupiči vrátili domov, mladší lupič (s titulom 
MBA) povedal staršiemu lupičovi (ktorý sa dostal 
len do šiestej triedy na základnej škole a ďalej už 
nie): "Bráško, poďme spočítať, koľko sme to 
ulúpili!" Ten mu ale odpovedal: "Ty si ale hlupák! Je 
tu toľko peňazí, že by sme to počítali naozaj veľmi 
dlho! Dnes večer si pozrieme správy a tam nám to 
nepochybne povedia."

Po tom, čo lupiči odišli z banky, manažér povedal 
vedúcemu, aby rýchlo zavolali políciu. Ale vedúci 

Tomuto sa hovorí: Koncept zmeny myslenia - 
zmena tradičného myslenia. 

Tomuto sa hovorí: Byť profesionálny - sústrediť sa 
iba na to, čo máte robiť. 

Tomuto sa hovorí: Často sú skúsenosti lepšie ako 
kvalifikácia na papieri.

mu odpovedal: "Počkaj! najprv si vezmeme z 
trezora 10 miliónov pre seba a pridáme ich ku tým 
70, čo nám zobrali lupiči."

Vedúci potom povedal: "Bolo by fajn, keby nás 
vylúpili každý mesiac!"

Ďalší deň v správach hovorili o 100 miliónoch, 
ktoré boli ukradnuté z banky. Lupiči počítali a 
počítali, no stále napočítali iba 20 miliónov. Boli 
veľmi nahnevaní a sťažovali si: "Riskovali sme svoje 
životy a máme iba 20 miliónov. A manažér v banke 
si zobral 80 miliónov lusknutím prstov! Vyzerá, že 
byť vzdelaný je lepšie ako byť zlodej!"

Bankový manažér sa usmieval, lebo jeho straty na 
burze boli pokryté bankovou lúpežou.

Tomu sa hovorí: Plávať s prúdom - zmeniť 
nepriaznivú situáciu na svoju výhodu.

Tomu sa hovorí: Zabíjanie nudy - osobné šťastie je 
dôležitejšie ako tvoja práca.

Tomuto sa hovorí: Vzdelanie má cenu zlata!

Tomu sa hovorí: Využitie príležitosti - odvaha 
riskovať!

Naším problémom sú „biele kone“ v spoločnostiach 
s ručením obmedzeným,

"Kľúčové pre nás je to, že . Tie vytvoria spoločnosť s ručením obmedzeným, 
vytvoria na ňu dlh a následne táto firma zanikne," uviedol pre médiá počas dnešného rokovania tripartity šéf 
rezortu financií Peter Kažimír. Dodal, že 

 V akčnom pláne boja proti týmto 
podvodom na roky 2012 až 2016 chce túto stratu znížiť 

, a to napríklad zvýšením zodpovednosti osôb či zavedením novej skutkovej podstaty 
daňových trestných činov.

Na únikoch sa podľa rezortu financií podieľajú prevažne spoločnosti s ručením obmedzeným. Najmä tie, 
ktoré sídlia na fiktívnych či virtuálnych adresách, ich štatutárnym orgánom je jedna osoba, ktorá so 
správcom dane nekomunikuje a , pričom ich skutočne 
nerealizuje.

v krajine sa pohybujú biele kone

osoba, ktorá zanechá firmu s daňovou podlžnosťou, si nebude môcť 
v budúcnosti založiť ďalšiu spoločnosť.

Slovensko stratilo na daňových únikoch v minulom roku 2,3 miliardy eur.
a dostať do štátnej kasy v nasledujúcom období 

1,1 miliardy eur

obchodné aktivity len papierovo deklaruje
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Okrem tohto opatrenia sa aj väčšina ďalších zameriava práve na uvedenú oblasť. Od októbra tohto roka sa má 
zaviesť povinnosť skladať finančnú zábezpeku rizikovými osobami pri registrácii dane z pridanej hodnoty 
(DPH) či znížiť hranica obratu na povinné mesačné zdaňovacie obdobie pri tejto dani. Platiť má aj sprísnenie 
trestných sadzieb pri spáchaní daňových trestných činov a zrušenie trestnosti pri škode malého rozsahu do 
2660 eur.

 podotkol šéf Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) 
Rastislav Machunka. 

Naši politici tak často rozprávajú o akýchsi „bielych koňoch“, že bežní volič si určite už predstavuje akési 
bájne biele koníky pobehujúce po slovenských horách a lúkach. Ak si odmyslíme, že drvivá väčšina 
voličov vôbec nerozumie ani tomu, čo je to „daňový únik“, tak potom je veľmi otázne čo takýto voliči 
pociťujú pri „premýšľaní o takejto téme!?

NKÚ vraj ide vykonať kontrolu na daňovej správe o efektívnosti vynaloženia peňazí pri prenasledovaní 
daňových neplatičov. Sme skutočne veľmi zvedaví aký bude „oficiálny výsledok“ takejto kontroly 
finančnej správy? Skutočne naša súčasná vláda urobila také množstvo opatrení, že je až neuveriteľné 
prečo by sa výber daní nemal zázračne zlepšiť. Už roky nás politickí balamuti ohlupujú, že daňové úniku 
na Slovensku sú v miliardách euro! Nikdy sme ale nepochopili na základe akých výpočtov k takýmto 
číslam dospeli. Sú to hlúposti až sprostosti.

Aj bez kontroly NKÚ je zrejmé, že všetky tieto razantné opatrenia „daňovej kobry“ nepriniesli do štátnej 
pokladnice nič navyše. Štátny rozpočet sa z daní plní iba podľa plánu a tak isto, ako po minulé roky. To 
znamená, že do neho „daňová kobra“ nič, ale skutočne vôbec nič navyše nepriniesla! 
Iba znova opakujeme, že na Slovensku reálne neexistujú žiadne daňové úniky. Táto mantra je iba 
neustále opakovaná hlúposť našich politikov. Všetky normálne podnikateľské subjekty si riadne vedú 
účtovníctvo a riadne platia dane. A tie podnikateľské subjekty, ktoré si vymýšľajú nadmerné odpočty 
DPH a iné daňové fígle, slovenskému štátnemu rozpočtu nikdy a nič nedajú. A s tým, že od takýchto 
„bielych koní“ štát nikdy nič nedostane, nezmení ani tisíc „daňových kobier“. Ani keby si pridali aj 
väčšieho hada napríklad „daňovú anakondu“ !!! Možno sa podarí chytiť zopár podvodníkov, zamedziť 
niekoľkým neoprávnených nadmerným odpočtom a skomplikovať zakladanie firiem, ale reálne peniaze 
pre štát z toho nikdy nebudú. 

Čo ale reálne z takéhoto postupu daňovej správy bude, je strašné obťažovanie poctivých podnikateľov, 
ich kriminalizácia a zdieranie. Tých „politikmi vysnených 1,1 miliardy eur“ nakoniec budú musieť 
uhradiť znova iba poctiví podnikatelia. A znova iba zo svojich poctivých ziskov. A ak už žiadne zisky 
nebudú mať, tak to budú musieť uhradiť zo svojich úspor. Nezabúdajte, že oligarchovia na tieto peniaze 
netrpezlivo čakajú, aby mohli začať kšefty - PPP projekty, predražené tendre, vyvlastňovanie 
zdravotných poisťovní a nekonečné iné tunely pre štátne peniaze. Treba sa ale stále pýtať, kto je na 
Slovensku potom ten „najväčší biely kôň“, ktorý míňa peniaze nás všetkých?

"S filozofiou súhlasíme, podporujeme to, vnímame to ako naozaj jeden z kľúčových prostriedkov 
konsolidácie verejných financií,"

Vysvetlil, že daňovníci sú ochotní znášať aj isté administratívne náklady za 
predpokladu, že budú viesť k zníženiu daňových únikov a efektívnemu výberu správy daní.

Vložený komentár OZ PPP:

Jún 2013 www.royaldevelopment.sk



Strana 9 / 20

Noviny
Občianskeho združenia 
Právne Prebudenie Poškodených 05/2013

Firma čiastočne uspela v spore s Finančným riaditeľstvom SR.

Slovenský podnikateľ čiastočne vyhral na prvom 
stupni súdu proti Finančnému riaditeľstvu SR, 
tvrdí právnik Martin Husovec.
 
Ten stojí na čele skupiny právnikov, ktorí pripravili 

 
Finančné riaditeľstvo dalo firme pokuty spolu vo 
výške 4 978,90 eura. "EURA Slovakia pritom 
objektívne nemohla podať výkaz elektronicky, 
pretože aplikácie štátu eDane a eTax boli v danom 
čase zhotovené tak, aby ich bolo možné používať 
výlučne iba na produktoch jednej firmy na trhu. 

, a teda ani si splniť svoju 
zákonnú elektronickú povinnosť," uviedol Husovec 
z organizácie EISi (European Information Society 
Institute).

Ako ďalej informoval agentúru SITA Husovec, 
Krajský súd v Banskej Bystrici v rozsudku 
akceptoval len časť ich argumentácie, a síce, že za 
jedno a to isté údajné protiprávne konanie 
nemožno uložiť jedenásť pokút, ale len jednu 
pokutu. "

správnu žalobu proti 11-tim pokutám udeleným 
Finančným riaditeľstvom SR za to, že spoločnosť 
EURA Slovakia podala daňovákom výkaz na 
účely DPH papierovo a nie elektronicky.

Podnikatelia, ktorí si teda kúpili operačné systémy 
a používali prehliadače od iných firiem, nemohli 
túto aplikáciu používať

Súd sa však odmietol zaoberať samotnou 
protiprávnosťou pokuty nesprávne tvrdiac, že tá 
nebola namietaná už pred Finančným

 riaditeľstvom SR, a preto o nej nemôže rozhodnúť,

Štát musí garantovať interoperabilitu.

" 
tvrdí Husovec.

Plánujú ešte aj odvolanie. Podľa neho súd chcel, 
aby sa vec vrátila opäť pred daňovú správu, kde by 
bola uložená jedna pokuta, voči ktorej by sa 
podnikateľ mal znovu brániť pred súdom v novom 
konaní. "Až tak by súd preskúmaval zákonnosť 
pokút," dodal s tým, že krajský súd sa mal 
vysporiadať aj s ťažiskovými argumentmi o 
nezákonnosti pokuty. "Neexistuje procesný dôvod, 
prečo by tak súd v tomto konaní nemohol urobiť. 
Treba sa odvolať," doplnil. 
 

 Podľa 
Husovca sa tak možno už čoskoro bude Najvyšší 
súd SR zaoberať otázkou, ktorá znie, či môže štát 
stanoviť elektronickú zákonnú povinnosť, a potom 
technickým riešením obmedziť jej prístupnosť pre 
zákazníkov jednej firmy. "Štát musí garantovať 
interoperabilitu, ak od občanov požaduje, aby plnili 
svoje povinnosti výlučne elektronicky," uzatvára 
Husovec. 
 
V súčasnosti sú daňové aplikácie vhodné pre všetky 
operačné systémy, tvrdí Finančné riaditeľstvo SR. 
"Súčasné vedenie zmenilo systém eTax na eDane. 
Aplikácia eDane podporuje všetky operačné 
systémy, ktoré pracujú s Java, vrátane operačného 
systému Linux," odkázala hovorkyňa finančnej 
správy Patrícia Macíková.

Vložený komentár OZ PPP:
Po mnohoročných skúsenostiach s konaním daňovej správy a s ich nekonečnou aroganciou voči 
podnikateľom sa domnievame, že do dnešného dňa už tejto nešťastnej spoločnosti dali najmenej 20 
pokút. Totiž daňové úrady pri výkone ich daňových kontrol nikto a nič nezastaví! Rozhodnutie súdu je 
pre nich iba nezáväzné odporúčanie – v podstate iba nepodstatný názor. Ako poznáme z praxe určite už 
u tejto spoločnosti urobili „opakovanú daňovú kontrolu“ a zistili „obrovské množstvo nových daňových 
nedostatkov“ a to ich viedlo k opakovanému „udeleniu nových pokút ...“. A nekonečný príbeh 
bezmocnosti obchodnej spoločnosti zrejme iba pokračuje. 

Jún 2013 www.royaldevelopment.sk
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Prieskum korupcie: Slovensku patrí tretia priečka v EÚ!

Podľa Bruselu je Chorvátsko, ktoré sa od 1. júla stane členom EÚ najskorumpovanejšou krajinou v Európe. 
Tvrdí to prieskum americkej spoločnosti Ernst & Young, zameraný na korupčné praktiky vo svete. Niektoré 
ukazovatele sú však oveľa horšie pre Slovinsko, člena EÚ a eurozóny, a 

 a Grécku, uviedol dnes európsky internetový denník Euobserver.

Prieskum, ktorý americká finančná spoločnosť zverejnila, sa zakladá na rozhovoroch s členmi 
predstavenstiev 3459 spoločností v 36 krajinách sveta, z čoho 20 boli členské štáty EÚ.  

Respondenti z Chorvátska uviedli, že korupcia a úplatkárstvo sú až v 90 percentách prípadov bežné v 
ekonomickom živote ich krajiny. Ešte horšie dopadol prieskum v Slovinsku, kde túto možnosť opísalo 96 
percent opýtaných.  Grécko a 

. Na ďalších popredných miestach v rebríčku korupcie sa ocitla aj Česká republika (73 
percent), Portugalsko (72 percent), Maďarsko (70 percent), Španielsko (65 percent), Rumunsko (61 percent) 
a Taliansko (60 percent).

Odpovede zo Slovinska sú šokujúce aj preto, lebo naznačujú mieru korupcie vyššiu ako v Keni, kde je podľa 
respondentov korupcia na 94-percentnej úrovni.
      
V priestore EÚ sú podľa tohto prieskumu najmenej skorumpované škandinávske štáty, keď podľa prieskumu 
miera korupcie vo Fínsku a Švédsku dosahuje iba 12 percent.
Tri najväčšie ekonomiky EÚ sú z tohto hľadiska v "strednom pásme," keď vo Francúzsku miera korupcie 
dosiahla 27 percent, v Nemecku 30 a v Británii 37 percent.
      
Situácia v Chorvátsku nie je pre EÚ neznáma, dôkazom čoho je aj dokument Európskej komisie z marca 
tohto roku, ktorý vyzýva Záhreb na výraznejší pokrok v boji proti korupcii a organizovanému zločinu a na 
prijatie nových opatrení na ochranu verejných dražieb. Týka sa to aj zneužívania moci v štátom 
kontrolovaných firmách a dôraznejšej ochrany svedkov, ktorí prípady korupcie oznámia.

V zmysle témy Novín OZ PPP č.11 – zvažovanie všetkých významov slova „samoosprostenie“ treba k tejto 
informácii  denníka EUobserver ešte dodať to najpodstatnejšie – záleží niekomu na Slovensku, aby sa 
korupcia skutočne odstránila?
Od roku 1993 do roku 1998 na Slovensku panovala taká strašná korupcia a rozkrádanie, až to Slovensko 
odstavilo od vstupu do NATO a EÚ. Tam sme sa nakoniec dostali po roku 1998, ale korupcia 
a rozkrádanie pokračovalo – bolo ale už akési sofistikované. V rokoch 2006 až 2010 sa zase nakrátko 
vrátili do politiky (vládnej koalície) kreatúry z rokov deväťdesiatych a primitívne kradnutie sme tu mali 
znova. Na veľmi krátky čas 2010 až 2011 sme tu mali akože nových politikov. Kradli, ale rovnako, ako tí 
tradičný a minulí politici. A od roku 2012 smerujeme opäť k systému korupcie a rozkrádanie ako v rokoch 
2006 až 2010. Ale politici sú už poučení a je viditeľné, že sa to deje znova sofistikovane – menej nápadne.
A pointa – zaujíma vôbec niekoho na Slovensku, že to takto je už dvadsať rokov. Nikoho to nezaujíma 
a každému je to jedno. Preto nechápeme prečo nás „samoosprostených“ stále otravujú s nejakými 
„gorilami“. Nás to nezaujíma a je nám to jedno! Veď podľa volebných preferencií si drvivá väčšina voličov 
želá, aby to politici robili presne takto.     

neželaná bronzová medaila v tomto 
rebríčku pripadla Slovenskej republike

Otázky sa týkali aspektov neetického správania v podnikaní, ako je ponúkanie úplatkov za získanie 
lukratívnej zákazky alebo vedomé nadhodnocovanie finančnej situácie podnikov.

Na treťom mieste sa ocitlo Slovensko, kde je korupcia bežnou praktikou v 84 
percent prípadov

Vložený komentár OZ PPP:

Jún 2013 www.royaldevelopment.sk
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Dolceho a Gabbanu odsúdili za daňové úniky.

Slávna návrhárska dvojica podľa súdu na daniach nezaplatila až miliardu eur.

odsúdili na dvadsať 
mesiacov za mrežami. 

Dôvodom sú daňové úniky v hodnote miliardy eur.

Domenica Dolcho a Stefana Gabbanu odsúdili za daňové úniky. Zakladateľov svetoznámej talianskej 
módnej značky Dolce & Gabbana, Domenica Dolceho a Stefana Gabbanu v Miláne 

 Návrhári podľa súdu v roku 2004 predali svoju značku 
luxemburskej holdingovej spoločnosti Gado, ktorú sami založili práve preto, aby sa vyhli zaplateniu daní. 

Dvojica svoju vinu popiera a proti rozhodnutiu súdu sa odvolá. Podľa talianskych zákonov teda zatiaľ 
nemusia nastúpiť do väzenia.

Dolce a Gabbana sa stretli v roku 1980 v Miláne a čoskoro začali spolupracovať. Prvú kolekciu dámskeho 
oblečenia so značkou nesúcou ich mená predstavili v roku 1985 v Miláne, kde o rok neskôr otvorili svoj 
vlastný obchod. Postupne začali prenikať aj do ostatných krajín. V roku 1992 predstavili prvú kolekciu pre 
mužov a tiež svoj prvý parfum. 

Dolce & Gabbana je momentálne jednou z najprestížnejších značiek na svete a dvojica návrhárov obliekla 
také osobnosti ako Beyoncé, Madonna, Jessica Chastain, Jeremy Renner, Uma Thurman, Adrien Brody, 
Petra Němcová, Naomi Watts, Katy Perry, Gerard Butler, Julianne Moore, Colin Farrell, Ben Affleck, Hugh 
Jackman či Jennifer Lopez.

To nie je vôbec zlé – za 1 miliardu EUR peňazí si odsedieť iba 20 mesiacov! Myslime si, že takúto ponuku 
by vzal asi každý človek – len ešte mať k tomu aj tú miliardu! Pán Dolce a pán Gabbana majú veľké šťastie, 
že nežijú na Slovensku. Tu by za takýto daňový únik vyfasovali až 12 rokov. Ale je tiež možné, že keby 
začali obliekať správnych politikov a úradníkov a sponzorovať správnu politickú stranu, tak by ich na 
Slovensku ani nikto z ničoho nepodozrieval. Jednoducho by to bolo OK. V zmysle tohto čísla Novín OZ 
PPP (správny výraz) bolo by to „samozamietnuté“.   

Vložený komentár OZ PPP:

Spor s Achmeou nebude lacný: zarobia si na ňom hlavne právnici.

Služby právnikov, ktorí budú zastupovať Slovensko v arbitráži s majiteľom zdravotnej poisťovne Union 
Achmeou, môžu ročne stáť takmer milión eur. 

Štát už dal dosiaľ na spory s poisťovňami vyše 25 miliónov 
eur, pripomína denník.

Vyplýva to zo zmluvy, ktorú po štyroch mesiacoch od výberu 
právneho zástupcu Squire Sanders (US) LL zverejnilo ministerstvo financií.

Podľa tejto zmluvy bude hodinová mzda pre partnerov Squire Sanders 460 eur a pre asistentov 220 eur. 
Mesačne môžu dostať maximálne 70.000 eur, no zvýšiť to môžu cestovné a režijné náklady. Celková 
maximálna odmena pre kanceláriu určená nie je. 

Ministerstvo financií vysvetlilo, že podmienky zmluvy reflektujú požiadavky uplatnené pri výbere zástupcu 
a známe okolnosti sporu. "Pri každom výbere zástupcu pre arbitráž berieme do úvahy kvalitatívne a cenové 
kritériá. Za hlavné kritériá pri posudzovaní ponúk sú považované skúsenosti v medzinárodnom arbitrážnom
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riešení sporov, hodinová odmena za právne služby, ročná odmena, celkový strop fakturovanej odmeny a 
odmena za úspech," uviedlo tlačové oddelenie rezortu.

Spôsob výberu právneho zástupcu sa podľa rezortu financií neodlišuje od štandardných postupov 
zaužívaných v iných štátoch Európskej únie (EÚ). 

vysvetlilo ministerstvo. V tomto prípade bolo v hre o zastupovanie celkovo šesť právnych firiem. Podľa 
informácií HN sú právnici pre arbitráže vyberaní na základe zverejnenia výzvy v dvoch medzinárodných 
časopisoch.

Je to už výsostne smiešne, ako súčasní politici ohovárajú „zisky zdravotných poisťovní“. Veď všetci vieme, 
ktorí oligarchovia ovládajú slovenské zdravotníctvo. Celé je to už iba akýsi super vymyslený kšeft na 
presmerovanie všetkých finančných tokov zdravotníctva do jedného lievika určitej skupiny oligarchov. 
Smiešne je to aj z pohľadu štátnej úspory zo zákazu zisku zdravotných poisťovní. Veď len súdne 
a advokátske trovy už sú väčšie, ako štát na tom ušetril. Ak vôbec niekedy niečo ušetril... Lebo podľa 
neustálych finančných suchotín v zdravotníctve to vôbec nevyzerá, že sa niečo a niekde ušetrilo. Takže 
my všetci čo sme ešte „nesamoohlúpli“ sa pýtame: čo konkrétne sa zmení pre bežného pacienta až 
budeme mať iba jednu zdravotnú poisťovňu? 

"V prípade každej arbitráže oslovujeme viacerých 
uchádzačov, pri ktorých je najväčší objektívny predpoklad, že majú potrebné znalosti a skúsenosti pre 
potreby konkrétneho sporu a vedia poskytnúť služby, ktoré zamedzia možným značným hroziacim škodám," 

Vložený komentár OZ PPP:
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Francúzsky minister hospodárstva kritizuje EÚ.

Podľa francúzskeho ministra hospodárstva Arnauda Montebourga 
. Montebourg vyhlásil, že EÚ sa vzďaľuje 

ľuďom, pretože ignoruje ich potreby.
BORDEAUX, PARÍŽ 24. júna (SITA, Reuters) - Prezident Európskej komisie José Manuel Barroso 
podporuje extrémne pravicové skupiny v Európe. Vyhlásil to v nedeľu francúzsky minister hospodárstva 
Arnaud Montebourg po tom, ako v drobných regionálnych voľbách takmer zvíťazil extrémistický Národný 
front. 

 povedal minister v 
rozhlasovom rozhovore s tým, že EÚ sa ignorovaním potrieb bežných obyvateľov od nich stále viac vzďaľuje. 
"Pravda je taká, že pán Barroso je palivom do motora francúzskeho Národného frontu. Je palivom pre ľudí 
ako Beppe Grillo," dodal Montebourg, odkazujúc na lídra populistického Päthviezdičkového hnutia, ktoré 
vo februárových voľbách v Taliansku podporila štvrtina voličov.

Montebourg patrí k najhlasnejším kritikom úsporných opatrení v Európe, a v rozhovore odkázal na výsledok 
regionálnych volieb v juhofrancúzskom mestečku Villeneuve-sur-Lot, v ktorom len tesne nezvíťazil 
protieurópsky a protiimigračný Národný front Marine Le Penovej. Ministrovo vyjadrenie je signálom 
zvyšujúceho sa napätia medzi Parížom a Bruselom, ktoré vzniklo pri spore o mandát vyjednávania v 
rokovaniach o dohode o voľnom obchode s USA. Montebourgove slová sú tiež reakciou na Barrosove 
nedávne vystúpenie, v ktorom kritizoval "reakcionársku" antiglobalizačnú agendu niektorých štátov EÚ. 
Toto vyjadrenie mnohí vo Francúzsku zobrali osobne.

Ako už môže dopadnúť smerovanie politiky EÚ, keď ju vedie v podstate skrachovaný portugalský politik, 
ktorý svoju krajinu ako jej predseda vlády doviedol k ekonomickému krachu. A potom ušiel za predsedu 
Európskej komisie, kde ho iní skrachovaní politici zvolili za jej šéfa! Rozmýšľali ste niekedy nad tým, kto 
reprezentuje Slovensko v Europarlamente? Rozmýšľali ste niekedy nad tým,  kto už roky vedie Európsku 
komisiu? 
Pre potlačenie nášho „samozabudnutia“ aspoň niekoľko faktografických údajov zo životopisu pána 
Barrosu: Barrosova politická kariéra začala už za jeho študentských rokov, ešte pred zvrhnutím 
Marcella Caetana dňa 25. apríla 1974. 

 Politicky sa organizoval napred v 
FEM-L (Federácia študentov marxistov-leninistov - Federação dos Estudantes Marxistas-Leninistas), 

 PCTP-MRPP (Portugalská komunistická strana 
pracujúcich - Revolučné hnutie  - Movimento Reorganizativo do Partido do 
Proletariado). Po neúspechu PCTP-MRPP vo voľbách sa obrátil a v novembri 1980 vstúpil do Partido 
Social Democrata (PSD) - Portugalská sociálna demokracia, kde je dodnes. Napriek svojmu názvu sa 
jedná skôr o občianskou strana, ktorá patrí v Európskom parlamente dokonca k pravicové frakcii 
Európskej strany ľudovej.
V svojej politickej kariére zastával Barroso tieto posty:
1985 - 1987 pracovník na ministerstvu vnútra
1987 - 1992 štátny sekretár pre medzinárodnú spoluprácu
1992 - 1995 minister zahraničia

 To sa mu

prezident Európskej komisie José 
Manuel Barroso podporuje extrémne pravicové skupiny v Európe

"Európska únia je paralyzovaná. Nereaguje na žiadne zo snáh svojich občanov, či už je to v oblasti priemyslu, 
hospodárstva alebo rozpočtu, a dáva zbrane do rúk euroskeptickým stranám,"

V mladosti bol presvedčením maoista a predseda Portugalskej 
komunistickej strany pracujúcich, dnes predseda Európskej komisii.

potom sa stal predsedom ďalšej krajnej ľavicovej strany
strany proletariátu

Po volebnej porážke PSD v roku 1995 bol beznádejný jeho pokus stať sa predsedom strany.

Vložený komentár OZ PPP:
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podarilo po silnom vnútrostraníckom boji až v roku 1999. Tí niekedy neisto pôsobiaci "veční druhovia" za 
predchádzajúceho predsedu vlády Anibalem Cavaco Silvou (1985 - 1995) mu v mnohom neverili. V 
parlamentných voľbách roku 2002 zvíťazila jeho strana tesne pred socialistami. Pri európskych voľbách 
2004 sa to zmenilo kvôli vládnym úsporným opatreniam. 

 Behom svojho pôsobenia vo funkcii urobil niektoré kroky, ktoré 
sa v Portugalsku stretli s veľkým odporom, ako napríklad podpora invázie do Iraku na jar 2003, 
privatizácia štátnych podnikov, a veľké škrty vo verejných výdavkoch.

Od 6. marca 2002 do 12. júla 2004 bol 
ministerským predsedom Portugalska.

Kam tečú naše dane: 10 najbizarnejších projektov sponzorovaných EÚ.

Pozrite si rebríček najčudesnejších projektov. 
 Rebríček, ktorý zostavil český magazín Ekonóm, vás v tom prípade veľmi nepoteší. 

Nájdete v ňom totiž tie najbizarnejšie projekty sponzorované práve únijnými prostriedkami. Aj keď nad ich 
účelom budete krútiť hlavami,

Najsmutnejšie na všetkom je, že na mnohé z týchto prapodivných projektov sa príde až na základe 
anonymných tipov. Zakázať zneužívanie prostriedkov EÚ však nie je najľahšie už len kvôli tomu, že zdanlivo 
nereálne projekty sú často krát úplne legálne. 

Neuveriteľných 2,7 milióna eur Európska únia vložila do projektu s názvom MEDISOLAE 3D, ktorého 
cieľom je vytvorenie "siete virtuálnych ostrovov". Ľudia by už tak nemuseli viac cestovať a vyše 100 
stredomorských ostrovov by mohli navštíviť z tepla domova iba za pomoci internetu. Zástupcovia 
turistického ruchu musia byť z bizarného projektu nadšení.

O vzdelanie farmárov je vo Švédsku veľmi dobre postarané. Svedčí o tom ďalšia z dotácií s presne nezistenou 
výškou určená na reklamnú kampaň, ktorá mala byť zameraná na zemiakovú osvetu. Farmárov mala naučiť 
všetko o zemiakoch. Švédi však za veľkého mediálneho ohlasu dali najavo, že takúto kampaň nepotrebujú, 
zemiaky sú totiž súčasťou ich národnej kuchyne už celé stáročia.

Zástupcovia EÚ sa rozhodli preskúmať dôvody, pre ktoré staré ženy vo filmovej brandži dostávajú 
stereotypné role. A nielen to, na výskum starnúcich herečiek v európskych krajinách vyčlenili až 108 tisíc 
libier.

Obdivuhodných 5 miliárd eur dala Európska únia bývalým krajinám Sovietskeho zväzu na pomoc počas 
postsovietskej transformácie. V Rusku, ktoré získalo najväčšie dotácie, však z 29 projektov splnilo kritéria 
EÚ iba 9. Posilňovacie stroje určené pre deti napríklad putovali ruským vojakom, časti technického 
vybavenia predali ďalej, pretože nevedeli ako ich používať a v jednom prípade bol dokonca vymyslený celý 
región, aby boli splnené kritéria pre zisk podpory.

Aj vy ste zvedaví kde končia peniaze vlievané do pokladnice 
Európskej únie (EÚ)?

 krutá realita je taká, že toto "mrhanie" je úplne legálne.

Bežne sa preto stáva, že peniaze daňových poplatníkov končia 
v miliónových dotáciách na virtuálne mesto, reklamnú kampaň na zemiakovú osvetu alebo výskum 
starnúcich herečiek.

10. Virtuálna prehliadka stredomorských ostrovov = 2,7 milióna eur.

9. Zemiaková osveta vo Švédsku.

8. Výskum starnúcich herečiek = 108 tisíc libier.

7. Peniaze ruským deťom... teda vojakom =  5 miliárd eur.
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6. Švédske virtuálne mesto = 80 tisíc eur.

5. Tanečná skupina "Lietajúce gorily" = 400 tisíc eur.

4. Rumunské čarodejnice - odborníčky na európske fondy.

3. Rozhýbanie futbalového dialógu = 224 tisíc eur.

2. Zjazdovka na "slnečnom ostrove" = 100 tisíc eur.

1. PR kampaň, ktorá vysvetľuje, kam mieria peniaze z EÚ fondov u 7,5 milióna eur.

Pred piatimi rokmi bol Second Life "živým" virtuálnym svetom, v ktorom zakladali svoje pobočky aj mnohé 
organizácie, verejné inštitúcie a národné koncerny. Práve vtedy napadlo švédske mesto Malmö, že v Second 
Life vytvorí virtuálnu repliku svojich ulíc a predstaví sa mladým Európanom. Od EÚ na to dostali 800 tisíc 
švédskych korún (asi 80 tisíc eur) a v roku 2009 bolo virtuálne Malmö naozaj aj otvorené. Zhodou náhod však 
akurát v tej dobre prestala mať o virtuálny svet väčšina ľudí záujem a nastal hromadný odchod, kam inam, ako 
na Facebook.

Kultúrny program EÚ dal v rokoch 2007 až 2009 dva príspevky vo výške 200 tisíc eur tanečnej skupine 
"Lietajúce gorily", ktorá na pódiu predvádza Tanec smrdiacich nôh a pohyby sprevádzané akustickou 
hudbou doplnenou o pôsobivé grganie.

Keď sa Rumunsko v roku 2007 stalo členom EÚ, začali do krajiny putovať aj finančné príspevky. Miestni 
ľudia, ktorí chceli získať pre svoj projekt európske peniaze, sa chodili radiť k rumunským čarodejniciam. Tie 
svoje kreatívne povolanie po vstupe do EÚ prispôsobili a začali vymýšľať kúzla a nápoje, ktoré mali 
zabezpečiť príliv peňazí z európskych fondov. Aj keď "bosorky" na svoju činnosť od EÚ nedostali nikdy 
žiaden príspevok, zákazníci sa im za ich splnené veštby určite štedro poďakovali.

Medzinárodná federácia profesionálnych futbalistov v roku 2007 dostala príspevok 224 tisíc eur na 
rozhýbanie spoločenského dialógu v európskom futbalovom odvetví. Že by zo štadiónov odvtedy zmizli 
pľuvance, agresívne útoky a vztýčené prostredníky, sme však nepostrehli.

Dánsky ostrov Bornholm prezývaný aj "slnečný ostrov" nemá žiadne vysoké kopce a má najteplejšie 
klimatické podmienky v celom Dánsku. Keď preto dánsky podnikateľ Ole Harild požiadal o podporu pre 
svoj projekt, v rámci ktorého chcel na slnečnom ostrove vybudovať zjazdovku, dával si len malé šance. Ku 
podivu všetkých však uspel. Za peniaze z EÚ kúpil pre Bornholm snehové delo a lyže do požičovne.

Kruh európskej podpory bizarných projektov uzatvára kampaň miestnych úradov v Andalúzii. V rokoch 
2007 až 2013 totiž dostali z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu 7,5 
milióna eur na to, aby svojim občanom vysvetlili, na čo utrácajú európske peniaze z oboch fondov. V jednej z 
takto financovaných televíznych reklám účinkovalo až 55 hercov.

Super, úžasné, fantastické, dokonalé ... (odporúčame si prečítať k tomuto komentáru aj komentár 
o predsedovi Európskej komisie pánovi Barrosovi). Je len vecou pohľadu, či tieto projekty sú dobré, 
alebo zbytočné. Z pohľadu tých čo peniaze dostali sú dobré. Tiež z pohľadu úradníkov, ktorí tieto projekty 
schválili a vzali za to províziu sú tiež dobré. Z pohľadu ľudí, ktorí na realizácii týchto projektov pracovali 
a mali zaplatenú prácu musia byť tiež dobré a užitočné. Určite aj z pohľadu ľudí, ktorých tieto projekty 
zaujali (vrátane OZ PPP) sú super fantastické – máme aspoň čo komentovať. 
Takže je to iba uhoľ pohľadu! Európska únia je zaujímavé zoskupenie za nič nezodpovedajúcich

Vložený komentár OZ PPP:
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úradníkov, ktorí ju riadia a miliónov občanov Európy, ktorí sa iba bezmocne dívajú a žasnú. Skutočne 
našim komunistickým a socialistickým politikom skrz celú Európu sa podarilo vybudovať strašné 
monštrum. V mnohom nám to pripadá bývalú RVHP (Radu vzájomnej hospodárskej pomoci) založenú 
bývalým Sovietskym zväzom a ostatnými komunistickými krajinami. Aj tu trvalo cca 50 rokov kým tento 
nezmysel skapal. Otázka na nás všetkých, ktorí ešte nie sme úplne „samoohlúpnutí“: budeme musieť 
znova čakať desiatky rokov, kým takáto nezmyselná podoba Európskej únie skape sama od seba, ako 
RVHP?  

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

. 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.   

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. 
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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. 

 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! 

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

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. 

Podrobnosti sú uvedené na našej webovej strane  v časti RSRD.   

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

www.royaldevelopment.sk 

Spoločnosť Royal Development spol. s r.o. ponúka aj veľmi výhodnú formu spolupráce pri 
sprostredkovaní klientov pre rozhodcovské konanie. Možnosť sprostredkovateľskej odmeny je až 50% 
z rozhodcovského poplatku! Veľmi výhodné hlavne  pre advokátov a daňových - účtovných poradcov.

www.royaldevelopment.sk

Jún 2013 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
www.royaldevelopment.sk

Jún 2013 www.royaldevelopment.sk
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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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