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Toto číslo Novín OZ PPP je venované zamysleniu sa nad smerovaním 
Európy a Slovenska na chvoste týchto udalostí. 

V štýle utekajme už idú! Alebo už je neskoro utiecť a sme zase 
v tom istom marazme? Len heslo „so Sovietskym zväzom na večné časy 

a nikdy inak“ sme zmenili na nové heslo 
„s EÚ na večné časy a nikdy inak“.
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Úvodník Novín OZ PPP č.12 

 a možnosti podpory OZ PPP
Prečo sa rútime do priepasti: 

    Jedinečný pohľad na príčiny krízy v Európe! 
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Neskorší odchod do penzie chráni 
      pred demenciou, tvrdia vedci.
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      konkurzného konania voči dlžníkovi. 

 (Výhodná finančná ponuka
      sprostredkovania klientov pre RSRD !) 

Motto Novín OZ PPP č.12
Osem z desiatich Slovákov žije v strese, ostatní dvaja žijú v zahraničí. 
Alebo tiež, aký je rozdiel medzi Ústavou Slovenska a Ústavou USA? 

Obidve predsa garantujú slobodu prejavu. Ale iba 
Ústava USA garantuje slobodu aj po prejave!
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Úvodník Novín OZ PPP č.12
Boh ochraňuje Anglicko, ale kto ochráni Slovensko? Alebo inak – závisť naša každodenná.

Pred nedávnom som stretol starého známeho, vlastne starého priateľa. Nevideli sme sa už pár rokov, ale 
v deväťdesiatich rokoch sme spolupracovali a zažili pritom mnohé zaujímavé podnikateľské chvíle. Po 
zvítaní som sa ho spýtal, ako sa mu darí a čo robí. Na moje prekvapenie iba smutne skonštatoval, že život na 
Slovensku stojí za velikánske ho...no. Zaujalo ma to a prekvapilo preveľmi, nakoľko som si pamätal priateľa, 
ako pokojného človeka. Až by som povedal nonšalantného džentlmena. Potom sa priateľ rozhovoril. 

Pre pochopenie vysvetlím, ešte zopár vecí. Priateľ už za socializmu bol veľmi podnikavý a dokonca aj 
emigroval do USA. Ale vrátil sa. Vraj preto, že mu chýbala v cudzine rodina, priatelia a napodiv vlasť 
–Slovensko. Po zamatovej revolúcii začal hneď podnikať. Pritiahol sem niekoľko významných amerických 
podnikateľov a založil s nimi veľmi inovatívne podniky na predaj počítačov a počítačových programov. Ale 
tiež začal robiť vývoz kryštálových výrobkov do USA. Ale prišiel rok 1994 a začalo sa doba mečiarizmu. 
Všetko sa pokazilo a nastúpili k moci arogantní a na všetko odhodlaní ničitelia slovenských podnikateľov. 
Priateľ sa už po druhýkrát vo svojom živote rozhodol, že chce so Slovenska odísť. Tentoraz si vybral 
Austráliu. Asi v roku 1996 odišiel. Ako šikovný človek sa pracovne uplatnil aj v cudzine a získal austrálske 
občianstvo. Po porážke mečiarizmu v roku 1998 sa priateľ  opätovne vrátil späť na Slovensko. V podstate 
z rovnakých dôvodov, ako pred 20 rokmi – vraj mu chýbala vlasť. A to, že patriotizmus neexistuje!

A pointa toho, čo sa môjmu priateľovi stalo. Priateľ mi rozprával o tom, ako sa opätovne skúšal na Slovensku 
uplatniť, ako podnikateľ. Jeho názor a zámer bol vážny a vychádzal s jeho mnohoročných skúseností s 
podnikania v USA, Novom Zélande, Austrálii a Singapúre. Ktorí zo slovenských podnikateľov si môže 
dovoliť mať takéto skúsenosti! Ale podnikať na Slovensku nie je jednoduché. Priateľ mi rozprával o troch 
zničených firmách, ktoré mu zničili daňové kontroly. O hodinách strávených vysvetľovaním na polícii. 
O škodách a morálnych fackách, ktoré mu uštedrili úradníci na ministerstvách pri jeho sťažnostiach. Pritom 
mal pravdu on a mýlili sa úradníci. O ľudskom skonštatovaní, že Slovensko je nie iba na konci civilizácie, ale 
ešte ďaleko za týmto koncom... A nakoniec mi smutne povedal „ešte mi aj vzali svine občianstvo“. Lebo toto 
je na Slovensku tiež zakázané – mať dve občianstva. Priateľ si musel vybrať – buď príde o slovenské, alebo sa 
vzdá austrálskeho. Ako patriot si vybral to slovenské – prvýkrát v živote v podstate iba nasilu! Zhrnul svoje 
súčasné pocity asi takto – je to tu (na Slovensku) teraz horšie, ako bolo za socializmu a za mečiarizmu. Všetci 
iba závidia a škodia šikovným ľuďom!  

Je veľmi smutné a odradzujúce si uvedomiť do akého morálneho a odborného marazmu sa Slovensko 
dostalo. Viac ako 20 ročné spravovanie Slovenska skupinami neodborných a nemorálnych politikov v závese 
s ich oligarchami prinieslo Slovensku takéto ovocie. Po každých voľbách si viac a viac uvedomujem, že 
nevidím konca tohto tunela a nevidím ani náznak nejakej nápravy. Ľudom – voličom je to totiž jedno! Drvivá 
väčšina občanov ani nechápe fungovanie tejto zložitej spoločnosti uprostred záujmov oligarchov a 
Európskej komisie. Možno tento malý príbeh zo života o človekovi – veľkom patriotovi a vynikajúcom 
podnikateľovi otvorí aspoň niekoľkým neprebudeným oči. Je mi priateľa úprimne ľúto a hanbím sa za 
slovenských úradníkov a politikov. Ale bohužiaľ je nás takýchto ľudí tak málo, že náš hlas nie je veľmi počuť! 

Na záver si dovolím ešte jeden citát z rozhovoru, ktorý som počúval pred časom v rádiu. Bol to  príbeh 
slovenskej dámy, ktorá po 20 rokoch podnikania v USA sa rozhodla vrátiť späť na Slovensko. Nie už podnikať, 
už iba žiť vo vlasti a svojom rodisku. Tiež patriot, ako sa patrí! Táto dáma moderátorke na otázku, v čom je 
podľa nej hlavný rozdiel medzi Slovákmi a Američanmi povedala: „V Amerike, keď je niekto úspešný a má 
dobrý nápad na ktorom zarobil veľa peňazí, ostatní ľudia sa od takéhoto človeka chcú učiť, chcú mu pomáhať
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pri jeho biznise a tiež zbohatnúť a zmúdrieť. Na Slovensku  keď je niekto úspešný a má dobrý nápad na 
ktorom zarobil veľa peňazí, ostatní ľudia mu iba závidia a urobia čo môžu aby mu uškodili. Slováci sú strašne 
závistliví a zákerní. Nechcú aby mal niekto viac ako majú oni. Ale keďže pri takýchto ľudských vlastnostiach 
nie je možné zarobiť veľa peňazí, preto sú Slováci chudobní.“ 

Moja otázka na záver je veľmi jednoduchá: Koľkokrát ste si priatelia, len tak vo svojom vnútri a so svojim 
svedomím povedali, že „nebudem závidieť, nebudem zle robiť iným ľuďom len preto, že sú šikovnejší 
a múdrejší a sa im lepšie darí, ako mne?“ 

S priateľským pozdravom

Ing. Miloš Valach
Predseda OZ PPP 

Auto prechádza úsekom husto zaplneným dopravnými značkami a zrazu ho zastaví 
skupina policajtov v slávnostných uniformách: 
- Pán vodič, práve ste úspešne absolvovali nás skúšobný úsek. Získali ste prémiu päťsto euro. 
- Zo srdca vám ďakujem, ale keby som mal vodičák, to by ste niečo videli, ako ja jazdím! 
Vedľa sediaca žena sa snaží zachrániť situáciu: 
- Neverte mu, vždy tára, keď si trochu vypije! 
Keď svokra na zadnom sedadle zbadá mračiace sa tváre policajtov, mravokárne káže: 
- Ja som vám vravela, aby ste nechodili s ukradnutým autom do mesta!

*************************************************************************************

Pobavte sa:
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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. 

Noviny OZ PPP č. 12. (júl, 2013) 
Utekajme už idú! Alebo už je neskoro utiecť a sme zase v tom istom marazme? Len heslo „so Sovietskym zväzom na 
večné časy a nikdy inak“ sme zmenili na nové heslo „s EÚ na večné časy a nikdy inak“. 

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. 
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Prečo sa rútime do priepasti: 
Jedinečný pohľad na príčiny krízy v Európe!

Ak hľadáme hlbšie príčiny európskej krízy, môžeme v nich rozlíšiť jednu všeobecnejšiu a jednu 
špecifickejšiu formu. 

, píše taliansky denník Corriere della 
Sera.

Tí, ktorí prežili roky neporiadkov a 
pripomínajú si násilné úmrtia a pocit trvalého nebezpečenstva, kto ešte cíti príchuť strachu o vlastné prežitie 
a o životy blízkych, sa prispôsobí, pretože sa tieto časy už nevrátia. Ich deti nepoznali priamo takú dobu, 
alebo boli príliš malé, aby v nich zanechala jasné spomienky, ale sú ovplyvnené rozprávaním rodičov. Z toho 
sa naučili, že sociálny poriadok je krehká vec, že sa obdobie neporiadkov môže vrátiť a zmariť životné sny i 
životy. Poriadok sa udržiava vďaka úsiliu novej generácie. Môžu sa síce občas a miestami objaviť násilnícke 
menšiny (terorizmus), ale tie sú porazené. Rodičia sú stále tu, aby všetkým pripomínali svoje skúsenosti z 
epochy neporiadkov.

Sú to veci, ktoré 
patria dávnej minulosti, o ktorých sa učia na školách a pre ich vlastnú skúsenosť nemajú význam. Nie je tu už 
pamäť pre dávne barbarstvá. 

Európske spoločenstvá a potom Európska únia spolu s ďalšími inštitúciami západného sveta sa pre mnoho 
ľudí stali poistkou proti nebezpečenstvu neporiadku. Čím viac beží čas, tým viac sa táto funkcia oslabuje. 

 Je to vzdialenosť medzi elitou a ľudom, ktorú možno čiastočne vysvetliť históriou 
európskej integrácie. Európu si priala osvietená elita. Až po jednotnú menu bola integrácia elitárskym 
procesom. Voliči ju samozrejme akceptovali, pretože ju chápali ako záruku poriadku a mali z nej viditeľný 
zisk. 

Nedávne írske referendum o európskom fiškálnom pakte síce dobre dopadlo, 

Je pravda, že ak by padlo euro, bola by ekonomická katastrofa neodvratná a možno by so sebou strhla mnohé 
naše demokracie. Prečo však má táto argumentácia zjavne malú politickú účinnosť? Snáď preto (alebo tiež 
preto), 

Na prvom mieste podceňujú silu nacionalizmu. Keď sa kritizuje dnešný 
ekonomický nacionalizmus Nemecka a správanie, ktoré priviedlo krízu s eurom na prah krachu, zabúda sa, 
že ekonomický nacionalizmus je podkategóriou nacionalizmu ako takého, nemá samostatný život. 

Tá všeobecnejšia tkvie v "generačnom cykle", tá špecifickejšia v neschopnosti 
európskej elity počítať s názormi obyčajného európskeho človeka

Nebezpečenstvo novej epochy neporiadku sa tak zvyšuje.

Kto považuje za nemysliteľné, že by sa Európa mohla znovu ocitnúť v neporiadkoch, ako tomu bolo v 
prvej polovici 20. storočia, vyznáva naivný variant ideológie pokroku.

ale koľkokrát voliči tej či onej 
krajiny hlasovali proti prianiu európskych vodcov?

že mnohí čelní predstavitelia proeurópskej elity sa nedokážu zladiť s obyčajným občanom, nie sú 
schopní sa do neho vcítiť. 

Generačným cyklom myslíme istú pravidelnosť v histórii, keď po fáze veľkých neporiadkov (vojny medzi 
štátmi a vojny občianske) nasleduje dlhá fáza mieru a poriadku. 

Pozvoľna však vymierajú všetci tí, ktorí mali priamu skúsenosť s týmito tragickými časmi. Pre ich vnukov 
už dnes nie je rozdielu medzi púnskymi vojnami a nacizmom či druhou svetovou vojnou. 

Druhou príčinou krízy je vzdialenosť, na prvom mieste kultúrna a potom politická, medzi proeurópskou 
elitou (politici, intelektuáli), ktorá ešte investuje do európskej integrácie, a konzistentnou časťou 
obyčajných občanov.

Ako náhle však generačný cyklus dospel ku koncu a viditeľný zisk sa znížil, začala sa vzdialenosť 
medzi proeurópskou elitou a ľudom (alebo časťou ľudu) rozširovať.

Väčšina 
Európanov sa naďalej stotožňuje so svojím národom. Skutočnosť, že sa nacionalizmus neprejavuje so 
skoršou vojnovou agresivitou, nemení nič na tom, že je stále životaschopný.
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Proeurópske elity ďalej podhodnocujú význam, ktorý pre občanov majú naďalej inštitúcie národnej 
demokracie. Sú to zjavne len predstavy, ale tieto inštitúcie sú občanovi bližšie, domnieva sa, že ich môže 
ovplyvniť. 

Najlepšiu myšlienku vyslovil nedávno na stránkach Corriere della Sera bývalý nemecký minister Joschka 
Fischer. "Vytvorme 'eurokomoru', akýsi druh dolnej komory, v ktorej by boli zastúpené ako vládne, tak 
opozičné strany každého štátu eurozóny,"povedal. Pozornosť médií a verejnosti by sa sústredila na aliancie, 
ktoré by sa tu vytvárali, a na rozhodnutia, ktoré by tam boli prijímané. Je to dobrá myšlienka: berie do úvahy 
nedostatky súčasného Európskeho parlamentu a navrhuje cestu, kde by boli občania viac zapojení.

Základný problém súčasných socialistických politikov, ktorí ovládajú Európu je ich historická 
nevzdelanosť. Komunistické štáty nepadli preto, že by ich ľudia nechceli. Padli preto, že sa ľuďom vzalo 
slobodné uvažovanie a myslenie. To ľuďom vadilo! A preto (vo veľkom omyle) chceli radšej korporatívny 
kapitalizmus. A čo nám dáva dnešná podoba Európskej únie – samé zákazy a diktáty. Presne máme 
stanovené čo si smieme myslieť a hovoriť. Čo môžeme a nemôžeme robiť. Je to horšie ako to bolo počas 
budovania „rozvinutého socializmu“! 

 

Prosím, ak áno napíšte nám Váš záujem na e-mail: ozppp@royaldevelopment.sk. 

Ak nedokážeme zmeniť tieto ich predstavy, potom je úsilie o nadnárodnú politickú integráciu 
úplne neplodné.

Je to však len príklad. Úlohou elity je viesť s prezieravosťou ostatných občanov. Ak sa im však kvôli 
nedostatku empatie a vnímavosti voči ich náladám a orientáciam vzdiali tak ďaleko, že ich už neuvidia, 
potom jej úloha skončila. Európa sa vystavuje rovnakému nebezpečenstvu.

A v štýle témy týchto Novín OZ PPP už iba otázka: Chceme skutočne takúto podobu nášho sveta 
a Európy, ako nám vnucujú súčasní politici? 

*******************************

Vložený komentár OZ PPP:

Máte záujem o pravidelný odber Novín OZ PPP?
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Politické elity problémy ignorujú,

A ktoré sú to tie fundamentálne problémy?

Čiže nemôžeme očakávať žiadne zlepšenie v 
budúcnosti?

Čo by sa malo spraviť ako prvé, aby prišlo k 
výraznejšieme ekonomickému oživeniu? Ktoré 
kroky by mali prijať jednotlivé vlády na svete?

Základnými problémami sú nedostatočná fiškálna 
kapacita štátu, vysoké a narastajúce nerovnosti, 
financializácia ekonomiky a technológie, ktoré sú 
pracovne úsporné. Tieto faktory sú navzájom 
spojené a kvantitatívne uvoľňovanie a pod. ich 
rozhodne nerieši. Bude potrebné urobiť podstatne 
väčšie zmeny než tie, ktoré prebehli doteraz a 
naviac často kontraproduktívne. Je teda možné 
dosiahnuť určitého slabého krátkodobého oživenia, 
ale dlhodobo sa budeme pohybovať v stagnačnej 
fáze.

Zlepšenie by som veľmi neočakávala, rozhodne nie 
fundamentálne, pretože si politické elity ústredné 
problémy vôbec neuvedomujú alebo ich ignorujú, 
prípadne svojimi rozhodnutiami ďalej prehlbujú. 
Politické elity skôr preferujú si kupovanie času, kde 
je klasickým nástrojom dlh, prípadne rozvíjajú 
ďalšie bubliny ako napríklad pri bridlicovom plyne 
v USA alebo zavádzajú militarizáciu ekonomiky. 
Ani jedna z týchto ciest však nie je riešením.

Je ich celá rada, takže iba tie najdôležitejšie, ktoré 
by mohli situáciu zlepšiť celkom rýchle. Prvá je 
koordinácia aspoň v rámci EÚ, ktorá by zvýšila 
fiškálne kapacity krajín To predpokladá spoločný

 postup proti daňovým rajom, ale aj taktiež proti 
daňovej optimalizácii nadnárodných firiem.

 Taktiež je treba zdaniť 
prírodné zdroje. Väčšia fiškálna kapacita štátov by 
mohla pomôcť zmierniť rastúce nerovnosti a 
vytvárať pracovné miesta v sociálnych oblastiach, 
vrátane vedy a výskumu, čo starnúci Západ veľmi 
potrebuje.

Malo by sa zmeniť zloženie daňového mixu. Podať 
si daňové raje, či stanoviť jasné pravidlá pre daňovú 
optimalizáciu, nie je nemožné. Je to jednoznačne 
otázka politickej vôle a koordinácie. 

 Občania preto 
musia urobiť nápravu a neakceptovať takéto 
správanie. Nemyslím tým len tlaky na politikov, ale 
aj spotrebiteľský bojkot. 

 
Namiesto práce sa viacej musí zdaňovať kapitál, 
predovšetkým finančný.

Myslíte si, že je možné zamedziť vyhýbaniu sa 
plateniu daní, resp. daňovej optimalizácii? Veď 
predsa veľká časť týchto firiem podporuje 
politikov, ktorí o tom v konečnom dôsledku 
rozhodujú.

To, že časť 
politikov je „motivovaná“ nadnárodnými firmami 
a finančnými skupinami, je fakt.

Najhoršia je však pasivita 
v štýle – nedá sa s tým nič robiť, a tak budem brať 
dôchodcom.

Čiže malo by sa zvýšiť celkové daňové zaťaženie 
alebo by sa niektoré dane mali zvýšiť a niektoré 
zase, naopak, znížiť?

Júl 2013 www.royaldevelopment.sk

tvrdí rešpektovaná ekonómka - Ilona Švihlíková tvrdí, že ekonomika Západu stále nerastie tak, ako avizujú 
mnohí experti. 

 Dokonca ich aj svojimi rozhodnutiami ďalej prehlbujú!

Pozorovatelia tvrdia, že protesty a demonštrácie kvôli dlhovej kríze budú... V poslednej dobe sa stále množia 
názory a vyhlásenia, že koncom roka by sa už ekonomická situácia mala zlepšiť a krajiny by mali rásť. Sú tieto 
očakávania opodstatnené? Očakávaný rast týkajúci sa krajín Západu počúvam už päť rokov. Pravidelne sa 
objavujú a následne zase miznú. Je síce možné používať rôzne netradičné hospodárske politiky, ako 
napríklad kvantitatívne uvoľňovanie v USA, orientovať sa prehnane na exportný model rastu, ako napríklad 
Nemecko a pod.  Je to dobre vidieť na 
Japonsku v jeho dvoch stratených dekádach.

Okrem toho podčiarkuje, že politické elity si ústredné problémy vôbec neuvedomujú 
alebo ich ignorujú.

Nič z toho však nerieši fundamentálne problémy západných krajín.
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Vy ste známou kritičkou globalizácie. Prečo?

Myslíte si, že keby nedošlo ku globalizácii tak by 
sme sa mali tak isto dobre a na svete by prebehol 
taký istý ekonomický rast?

Prof. Zelený hovorí, že v podstate sa nachádzame 
už v štádiu postupnej deglobalizácie. Vidíte to aj 
vy tak?

V prvom rade treba povedať, čo pod globalizáciou 
rozumiem. Tento pojem sa až príliš často používa, a 
preto sa stáva takmer nezrozumiteľným. 
Globalizáciu ja chápem ako proces, ktorý začal v 70. 
rokoch minulého storočia a jeho jadrom sú 
technológie a ekonomické prepojovania na 
mnohých úrovniach. Táto dynamika zmien naráža 
na kultúrne a politické vplyvy. Problémov je celá 
rada a kľúčovým slovom je asymetria, teda nárast 
nerovnováh. Najzásadnejšia je však nerovnováha 
medzi ekonomickou sférou, čoraz viac ovládaná 
finančným sektorom, a sférou životného prostredia 
a sférou politickou. Globalizácia vznikala ako 
neoliberálny projekt, teda pod touto dominantnou 
doktrínou. Jednoducho povedané – súčasná 
podoba globalizácie nepotrebuje demokraciu, ba 
čo viac, skôr jej zavadzia.

To je trochu zvláštna otázka. Kto sa má dobre a kde 
prebehol rast? Čím bol ten rast ťahaný? Pokiaľ 
hovoríme o Západe, nebola to práve financializácia, 
prenášanie finančných kríz na perifériu svetovej 
ekonomiky a dlh. „Mali by sme sa dobre“ je 
paušalizujúce. Práve od 70. rokov rastú prudko 
nerovnosti 

 Keď hovoríte o financializácii, tak 
asi sa dá povedať, že tá je v prevažnej miere 
dôvodom nárastu nerovností. Prečo teda voláte po 
zdanení finančného sektoru, namiesto toho, aby sa 
rovno zakázala takáto financializácia? Ide o 
načasovanie jednotlivých krokov. Financializáciu 
ťažko zrušíme cez noc. Pokiaľ bude existovať, je 
potrené ju aspoň zdanením obmedziť. I tu by bola 
žiaduca koordinácia medzi krajinami. V dlhšom 
časovom horizonte sa určite nevyhneme tak 
zásadným témam, ako je rola centrálnych bánk, 
úverové emisie, úrok a podoba peňazí ako taká.

a tí, „ktorí sa majú dobre“ tvoria už ono 
jedno percento.

Myslím, že prof. Zelený by deglobalizáciu, resp. 
lokalizáciu, v určitom ohľade preferoval. Určité 
náznaky tohoto aj podľa môjho názoru žiaduceho 
procesu sú patrné.

To je veľmi ťažká otázka, na základe ktorej by sa 
mohla vydať aj kniha. Takže stručne. Ideálne by 
bolo, kde ekonomické rozhodnutia podliehajú 
demokratickému hlasovaniu a kontrole. Spoločnosť 
si teda môže vybrať svoje vlastné cesty rozvoja, 
spoločenského usporiadania a za tieto rozhodnutia 
si taktiež ponesie svoj diel zodpovednosti.

Cesta k ideálnemu usporiadaniu nutne nemusí byť 
dlhá. Zatiaľ treba rozvíjať ostrovčeky pozitívnej 
deviácie, ako sú napríklad participatívne rozpočty, 
či družstvá, ktoré ľudí učia nielen k demokracii, ale 
taktiež aj spolupráci a zodpovednosti. Na tejto 
lokálnej úrovni práca k premene začína, ale nemala 
by končiť. Pokiaľ budeme hovoriť o úrovni 
celospoločenskej, nemôžeme sa vyhnúť tomu ako 
fungujú média, aký máme vzdelávací systém, 
vrátane upadajúceho kritického myslenia. Bez 
splnenia týchto podmienok, teda objektívnych 
médií a skutočnej mediálnej plurality, bez 
kvalitného vzdelávacieho systému, ktorý nebude 
produkovať „fachidiotov“, bez priebežného 
politického vzdelávania, tu bude vždy riziko 
oligarchie moci a štruktúr.

Obávam sa, že šanca nebude príliš využitá. 
Občianska spoločnosť už nie je tak „mŕtva“ ako pred 
pár rokmi, ale stále je to slabé. 

Aké by bolo podľa vás ideálne spoločenské 
usporiadanie?

Pri demokratickom hlasovaní sa však môže stať, 
že tá zodpovednosť sa nakoniec môže prenášať na 
tých druhých, ktorí by ju mali niesť. Ako tomu 
zamedziť?

Myslíte si, že situácia, ktorá teraz nastala v Česku, 
pomôže zlepšiť vývoj spoločnosti?

V našej spoločnosti 
skôr cítim volanie po „razantnej ruke“, ktorá to dá 
všetko do poriadku. Ľudia sa bohužiaľ vnímajú 
skôr ako diváci, než ako aktéri politiky.
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Ilona Švihlíková je česká ekonómka, prednáša na Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov v 
Prahe, je vedúcou Katedry politológie a spoločenských vied. Vyštudovala ekonómiu na Vysokej škole 
ekonomickej v Prahe, kde tiež obhájila doktorát z politológie. Zameriava sa napr. na medzinárodné 
ekonomické vzťahy, globalizáciu, menové otázky, či energetickú bezpečnosť.

Veľmi múdre a správne slová. Presná analýza s návrhom riešení. Presné pomenovania problémov a ich 
vzájomných vzťahov. 

*******************************

Vložený komentár OZ PPP:

A v štýle témy týchto Novín OZ PPP už iba otázka: Ale myslíte si, že tí voliči našich populistických 
politikov tomu budú niekedy rozumieť?  

EÚ v súčasnej podobe podľa Kažimíra neprežije.

Minister financií v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy povedal že, čoskoro bude potrebné 
rozhodnúť sa, či sa Európa dezintegruje, alebo sa integrácia prehĺbi. Jozef Kollár (SaS) sa nazdáva sa, že 
zjednocovanie Európy sa malo zastaviť v čase, keď sa dosiahol voľný pohyb tovaru, osôb, kapitálu či 
pracovných síl. 

 "Tá 
situácia je veľmi vážna, Európa je v obrovskej šlamastike. (...) Bomba nám tiká pod stolom, ja som 
presvedčený, že sa blížime k bodu zlomu,"

Jozef Kollár (SaS) sa obáva, že pod rúškom riešenia dlhovej krízy bude pokračovať politická integrácia 
Európy, ktorú považuje za nežiaducu.

 
Skúsenosti podľa Kollára ukazujú, že projekt tzv. Spojených štátov Európy, o ktorých diskutujú ministri 
zahraničných vecí desiatich krajín, nebude úspešný.

Európska únia v súčasnej podobe podľa ministra financií Petra Kažimíra neprežije. Ako povedal v relácii 
Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy, čoskoro bude potrebné rozhodnúť sa, či sa Európa dezintegruje, 
alebo sa integrácia prehĺbi. "Eurozóna, dokonca celá EÚ nebude pokračovať v takej podobe ako dnes. Som 
presvedčený, že nemôžeme pokračovať v takom medzištádiu ako žijeme dnes. Sú dve cesty: buď 
dezintegrácia a postup naspäť so všetkými dôsledkami, alebo cesta dopredu, to znamená väčšia centralizácia 
právomocí," vyhlásil.

Kľúčovou krajinou pri vytváraní nového formátu spolupráce bude podľa ministra Nemecko, ktoré je 
hospodársky najsilnejšou krajinou starého kontinentu a Slovensko si musí dať pozor, aby sa pritom nestratilo. 
"Oni sa rozhodnú a oni si vypýtajú cenu, to je realita. My musíme byť maximálne opatrní, aby pri tej 
redistribúcii následnej sme z toho nevyšli horšie, ako sme na tom dnes." Európu podľa Kažimíra do 
rozhodnutia tlačia nepriaznivé okolnosti súvisiace s vysokým zadlžením viacerých krajín eurozóny.

 vyhlásil s tým, že takýto pocit nadobudol na rokovaní ministrov 
financií únie, z ktorého sa nedávno vrátil.

 Nazdáva sa, že zjednocovanie Európy sa malo zastaviť v čase, keď sa 
dosiahol voľný pohyb tovaru, osôb, kapitálu či pracovných síl. "V tomto momente sa mala integrácia zastaviť, 
bolo zlým rozhodnutím púšťať sa do integrácie politickej. My hovoríme že ekonomická integrácia si 
nevyhnutne nevyžaduje integráciu politickú," vyhlásil na margo prehlbovania spolupráce krajín EÚ.

 "Vy veríte, pán minister, že takýto projekt bude 
úspešný?" obrátil sa na správcu štátnej kasy.
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Kažimír na Kollárove slová odvetil, že jeho poznámky sú akademické a nie je možnosť vrátiť sa do stavu pred 
rokmi. "Vám by sa toto páčilo, ale to nie je reálne," poznamenal a eurozónu prirovnal k rútiacemu sa 
horiacemu vlaku. Kým zachraňovanie eurovalom považuje za pokus požiar zahasiť a v krajnom prípade 
niektoré vagóny odpojiť, odpor SaS sa podľa Kažimíra rovná vyskočeniu z vlaku za jazdy. Minister pripustil, 
že náklady na euroval sú vysoké, zároveň však pripomenul, že Slovensko od vstupu do únie dostalo v čistom 
približne šesť miliárd eur.

Na to Kollár podotkol, že takmer šesť miliárd eur predstavuje objem slovenských záruk v eurovale, k nim 
treba prirátať 7,7 miliárd, za ktoré ručíme v eurovale dočasnom aj slovenský podiel v Európskej centrálnej 
banke či Medzinárodnom menovom fonde, pričom aj tieto inštitúcie sa podieľajú na pomoci problémovým 
krajinám.

Trvalý euroval podľa Kollára pripomína Ponziho schému, teda tzv. pyramídovú hru. Navyše, aj tento pokus je 
podľa Kollára odsúdený na neúspech. "Povedzme si úplne otvorene: Taliani a Španieli budú musieť do konca 
roka 2014 refinancovať svoje expirované dlhopisy v objeme 875 miliárd. Úverová kapacita trvalého eurovalu 
je 500 miliárd eur. To znamená, že žiaden euroval nepomôže," podčiarkol. 

Stále menej je jasné a zrozumiteľné prečo je Slovensko v Európskej únii a vôbec načo je Európe takýto 
umelo vytvorený politický systém. V poslednej dobe tí úprimní európsky politici sa už zmôžu iba na jeden 
argument na otázku „prečo to potrebujeme - EÚ?“ a to, že takáto integrácia zabránila a zabraňuje 
vojenským konfliktom v Európe. Nemyslíme si, že je to pravda. Ak by napríklad Nemecko, alebo 
Francúzsko malo šancu vo forme vojny si vybojovať nejaké výhody na úkor inej krajiny, bez zaváhania by 
tej inej krajine vyhlásilo vojnu a ju napadlo. Je to iba neúprimná kalkulácia a kšeftárska politika. 
Okupovať a vyžierať iné krajiny sa dá aj inak ako vojenskou okupáciu a to v tzv.  forme integrovania 
Európy. Pre tieto okupačné krajiny je to rovnaký výsledok, ako vojna, iba ich to toľko nestojí a dokonca to 
navonok  aj pekne vyzerá.

Neustále prehlbovanie 
integrácie pri riešení hospodárskych ťažkostí Kollárovi pripomína prístup posledného socialistického 
prezidenta Československa, ktorý pri problémoch socialistickej ekonomiky hovorieval, že je potrebné 
ešte viac socializmu.

 A v štýle témy týchto Novín OZ PPP už iba otázka: V Biblii sa Babylonská veža nedokázala postaviť iba 
preto, že Boh to nechcel a staviteľom prikázal hovoriť mnohými jazykmi. Nedokázali sa dohovoriť a preto 
nevedeli medzi sebou spolupracovať. Vežu nepostavili! Nezmysel v podobe Európskej únie by si mal 
z tohto náboženského podobenstva vziať silný príklad. Nemyslíte si Vy všetci, ktorí musíte žiť v Európe, 
že je to takto? 

Kollárovi sa tiež nepáči, že v Európe neplatia dohodnuté pravidlá. "Ešte neuspel atrament na podpise 
pod európsku fiškálnu zmluvu a už idú dostávať výnimku Gréci a Španieli. Ak toto má byť ten exkluzívny 
klub, tak potom Boh ochraňuj Slovensko," poznamenal.

*******************************

Vložený komentár OZ PPP:
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Samé drísty od ministra financií Kažimíra
Ako môže zníženie dane o 4% (z 23% na 19%) spôsobiť výpadok 
cca 250 miliónov, keď všetky dane sú aj tak iba 235 miliónov?!

Zvýšené dane pre firmy prinesú štátu milióny, avizuje minister financií Kažimír. 

V budúcom roku sa odhaduje tento príjem na 235 miliónov eur. Uviedol to v Národnej 
rade SR minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) v rámci pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok.

 V prípade zníženia sadzby tejto dane sa tak podľa neho 
automaticky ponúka otázka, ako nahradiť prípadný výpadok.

"Prípadné zníženie sadzby dane z právnických osôb by tak muselo byť kompenzované nárastom výnosu 
iných daní," dodal minister. Kažimír takto odpovedal na otázku opozičného poslanca z SDKÚ-DS Ľudovíta 
Kaníka. Toho zaujímalo, kedy štát zníži dane pre právnické osoby, keďže 

. "Pričom výber daní vôbec nerastie, skôr naopak," podotkol Kaník.

Väčšina krajín EÚ podľa neho už pristúpila k takémuto kroku, lebo je to prorastové opatrenie. "Na čo ešte 
čakáte?" pýtal sa Kaník. Kažimír mu však oponoval, že nesúhlasí s výrokom "väčšina krajín" a tiež ani s tým, 
že "všetci ekonómovia tvrdia". Podľa neho v roku 2013 tri krajiny znižovali sadzbu dane z príjmu pre 
právnické osoby, a to Veľká Británia, Švédsko a Slovinsko. Británia z 24 % na 23 %, Švédsko z 26,3 % na 22 % a 
Slovinsko z 18 na 17 %.

Zároveň však podľa šéfa rezortu financií tri krajiny zvyšovali sadzbu tejto dane v tomto roku. Konkrétne 
Grécko, na 26 %, tiež Luxembursko z 28,8 % na 29,2 % a Slovensko z 19 % na 23 %. Priemerná sadzba dane z 
príjmu právnických osôb krajín EÚ je pritom v súčasnosti podľa ministra financií na úrovni 23,2 %.

Také sprostosti ako odzneli od predstaviteľov našej socialistickej vlády, už nesú znaky totálneho zúfalstva 
argumentov. Pre politikov, ktorých bohužiaľ pravidelne a spoľahlivo volí väčšina oklamaných 
a sklamaných ľudí – voličov, vôbec nie je dôležité plniť svoje predvolebné sľuby!  To, že pred voľbami 
tvrdia, že majú tie správne a úžasné recepty a návody na  spravovanie štátu sú iba samé drísty. Nič 
nemajú a nič nevedia! Majú iba jeden cieľ a to počas mandátu 4 rokov ukradnúť, vytunelovať, alebo inak 
povedané si privlastniť cca 5 miliárd euro zo štátneho rozpočtu a eurofondov. Ako bolo pekne povedané 
v knihe Gorila „ak niekto ukradne 20% zo štátneho rozpočtu, tak to nikto ani nezbadá – treba mať iba 
mieru a potom je všetko v poriadku“. Takže vážení voliči našich balamútov, trocha uvažujte komu na 
budúce voľby dáte svoj hlas a hlavne prečo nejakému politikovi vôbec dôverujete!? 

Zvýšenie sadzby dane z príjmu pre firmy prinesie podľa najnovších prognóz do rozpočtu v tomto roku 
223 miliónov eur. 

"Ak by sme túto sadzbu nezvýšili, príjmy rozpočtu by podľa súčasných prognóz boli takmer o štvrť 
miliardy eur nižšie," skonštatoval Kažimír.

"všetci ekonómovia vidia, že 
zvýšenie tejto sadzby spôsobuje úbytok pracovných miest a znižovanie konkurencieschopnosti 
Slovenska"

A v štýle témy týchto Novín OZ PPP už iba otázka: „Najbližšie voľby poslancov do Európskeho 
parlamentu budú v roku 2014 – máte už nejaké kritérium podľa čoho si vyberiete svojho poslanca...?  

*******************************

Vložený komentár OZ PPP:
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Prečo má vôbec Európska únia existovať ?

Holandská vláda sa odvážila vydať zásadný dokument. Nájdu podobnú odvahu vyjadriť svoj názor aj naši 
politickí predstavitelia?

O tom, kde postaviť hranicu koncentrácii moci v bruselských úradoch sa vedú dlhoročné diskusie v 
Británii, ktoré pravdepodobne vyústia až do referenda o vystúpení z EÚ v roku 2017. 

 Je to výnimočná situácia, keď sa vláda člena EÚ odhodlá oficiálne 
zhodnotiť smerovanie politiky EÚ a vyvodiť postavenie vlastnej krajiny v tomto smerovaní, hoci také 
niečo by malo byť samozrejmé. Presun moci z lokálnej úrovne do Bruselu prebieha prakticky za 
zatvorenými dverami rokovacích miestností a občania sa väčšinou dozvedia len konečný výsledok.

Tá v 90.rokoch 
pomocou derivátových operácii poprehadzovala záväzky a umelo tak znížila výšku deficitu, aby splnila 
kritériá prijatia do EÚ. 

Len 
tak mimochodom, v tých časoch bol šéfom talianskej pokladnice aj terajší šéf ECB Mario Draghi. 
Dúfajme, že sa odvtedy naučil lepšie rátať.

už aj europolitikom začína dochádzať, že takto držať kamarátov nad vodou sa nedá 
donekonečna. 

No v európskej 
rodine Britom vždy patrila pozícia nespratníkov, ktorí v belgickej metropole len ťažko hľadajú kamarátov.

Tentoraz však zásadné prehlásenie spravila holandská vláda. Vydala oficiálny dokument, v ktorom 
zhodnotila presun moci z národných orgánov do orgánov EÚ. Identifikovala 54 oblastí, v ktorých by podľa 
nej mali ostať kompetencie doma.

Pritom tieto rozhodnutia sú zásadné. Počnúc rôznymi eurovalmi, ktoré postupne vysávajú zdroje občanov, 
až po rôzne kuriózne rozhodnutia. Napríklad vďaka rozhodnutiu EÚ nesmú automobilky od začiatku tohto 
roku používať tradičnú zmes do klimatizácií, ale novú s názvom R1234yf. Tá stará vraj prispieva ku 
globálnemu otepľovaniu. Problémom je, že tá nová je oveľa horľavejšia a podľa testov niektorých 
automobiliek sa zvyšuje riziko vznietenia vozidla pri havárii.

Tento týždeň na povrch vyplávali hneď dva škandály. V Írsku unikli nahrávky zo septembra 2008 
zachytávajúce šéfstvo zachraňovanej Anglo Irish Bank ako posmešne spieva nemeckú hymnu „Nemecko 
nadovšetko!“ po oznámení, že ich banka bude (najmä nemeckými peniazmi) zachránená. Okrem nejasného 
vtipu je tam zachytené aj priznanie šéfa kapitálových trhov, že odhad objemu požadovanej záchrany si 
vytiahol z ... Je možné, že írske banky napriek obrovskému záchrannému balíku budú potrebovať ďalšie 
zdroje na udržanie v chode.

Druhú aféru vyrobilo Taliansko. Machinácie gréckej vlády s rozpočtovými číslami pred vstupom do 
eurozóny sú dobre známe. Teraz sa zreteľnejšie odhalili aj machinácie talianskej vlády. 

Dnes sa tieto operácie vracajú ako bumerang a Taliansko na nich môže utrpieť stratu 
okolo 8 miliárd eur. Nie že by to bola nejaká zásadná suma, taliansky dlh už prekročil 2000 miliárd eur. 

Osem miliárd je kvapka, ale celkový stav talianskej ekonomiky nie. Druhá najväčšia talianska banka v 
dôvernej správe top klientom varovala, že Taliansko môže už o pol roka žiadať EÚ o pomoc. V prípade 
záchrany tretej najväčšej ekonomiky eurozóny by všetko doterajšie zachraňovanie bolo len prípravným 
zápasom.

EÚ medzi rokmi 2008-2011 použila tretinu svojho ekonomického výkonu na záchranu bánk (ktoré stále nie 
sú zachránené) a 

Preto sa po ostrej skúške na Cypre rozhodli sformalizovať novú taktiku záchrany bánk. Podľa 
nového návrhu by pri záchrane bánk mali najskôr utrpieť straty akcionári a junior držitelia dlhu banky. Až 
keď by ich účasť dosiahla 8 % záväzkov banky, zapojili by sa vlády s peniazmi daňovníkov. 

Júl 2013 www.royaldevelopment.sk
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Má to však dva háčiky. Návrh ešte musí schváliť Európsky parlament a ak sa to podarí, začne platiť najskôr v 
roku 2018. 

Príležitosť na to mať budú. 
, že euroval môže byť 

použitý aj na priamu záchranu bánk. Vyčlenených bolo na tento účel 60 miliárd z jeho kapacity. Podmienkou 
je, že miestna vláda musí najskôr pomôcť banke zodvihnúť kapitálovú primeranosť na úroveň 4,5 %, a potom 
sa musí na ďalšej záchrane podieľať pätinou. Tieto zdroje môžu byť použité aj spätne, teda aj na bailouty z 
minulosti. V Dubline sa z toho tešia, možnosť presunúť írske dlhy na bedrá celej eurozóny bola jednou z 
kľúčových úloh írskeho predsedníctva.

Pozor, Francúzi idú po 56 rokoch škrtať! Napriek rečiam o úsporách, francúzska vláda dosiaľ len zvyšovala 
dane, za čo sa jej ekonomika "odvďačila." Avšak v roku 2014 ma prísť prvýkrát od roku 1958 ku škrtaniu v 
rozpočtových výdavkoch! Tohtoročný rozpočet 395 miliárd eur by mal byť na budúci rok nižší o 1,5 miliardy. 
Škrt, alebo skôr len taký škrtík, je teda vo výške menej ako pol percenta francúzskych štátnych výdavkov, ale 
aj to sa ráta.

No k tomu už ani nie je čo dodať. Len jednu univerzálnu otázku – kto a kedy nám „bežným“ občanom 
vysvetlí na nejakom rukolapnom príklade načo nám je vlastne celý ten podivný spolok zvaný Európska 
únia? V Novinách OZ PPP č. 10 sme zverejnili popis „úžasnej politickej kariéry“ predsedu Európskej 
komisie. 

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), 

Dosť času na to, aby európske zombie banky vyžmýkali peňaženky občanov dosucha.

Ministri financií členských štátov sa tento týždeň dohodli (samozrejme po 
rozsiahlej demokratickej celospoločenskej diskusii, ako je v EÚ dobrým zvykom...)

Rozlúčime sa nazretím do života europoslancov. Medzi nimi sa teší popularite pracovná metóda SISO – 
Sign In, Sod Off! Teda „Zapíš sa a vypadni.“ Holandský reportér Tom Staal prichytil českého komunistu 
Ransdorfa a talianskeho socialistu Baldassarreho ako si spravili 300 eurové „pípnutie“. Z YouTube už 
video zmizlo, ale vtipnú českú fackovaciu časť môžete stále vidieť tu.

Myslíte si, že tento „maoistický komunista“ nám vybuduje svetlý zajtrajšok a prosperitu 
Európy? Myslíme si, že treba veci (bohužiaľ) stále opakovať a pripomínať a preto znova zverejňujeme 
tento článok:

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

potom sa stal 
predsedom ďalšej krajnej ľavicovej strany PCTP-MRPP

*******************************

Vložený komentár OZ PPP:
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(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 
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.

Súdne pojednávanie vo veci vraždy svokry. Sudca sa pýta svedka: 
- Keď ste videli, že obžalovaný chce z piateho poschodia vyhodiť svoju svokru, prečo ste nezasiahli? 
Svedok: 
- Lebo som videl, pán sudca, že je dosť silný na to, aby to vybavil sám.

strany proletariátu

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

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

*************************************************************************************

Pobavte sa:
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Chudoba, ako dôsledok socialistickej a komunistickej EÚ.

Chudoba spôsobená krízou ohrozuje čoraz viacej detí v Európskej únii. Na Slovensku to majú seniori ťažké. 
Až 280-tisíc ich žije pod hranicou chudoby. Priepasť medzi chudobnými a bohatými sa stále zväčšuje. 
Zničená príroda môže uvrhnúť do extrémnej chudoby miliardy ľudí a tak ďalej a tak ďalej ....

 
 konštatoval na margo čísel predseda siete Sergio Aires.

Chudoba môže prísť znenazdajky. Týka sa každého z nás. Alebo takmer každého. 

Kým napríklad Španieli pre sťažujúcu sa sociálnu situáciu vychádzajú do ulíc, u nás ľudí, ktorí zakúšajú tvrdé 
časy, vo verejnom priestore nevidieť. Ich hlas je  vytláčaný lobingom mocnejších skupín.

Hlas chudobných potrebuje posilniť postavenie vo verejnom priestore. 
Tento cieľ je prioritným pre Slovenskú sieť proti chudobe. Chce preto žiadať politikov a predstaviteľov 
verejnej správy a samosprávy, aby svoje kroky a opatrenia vždy konzultovali s tými, ktorých sa existenčne 
dotýkajú. 

Na 12. európskom stretnutí Európskej siete proti chudobe v Bruseli podporili slovenskí delegáti vyhlásenie 
o tom, že chudobní a sociálne vylúčení majú právo na dôstojný život.
Ten hovorí o tom, že Únia uznáva a rešpektuje právo na sociálnu pomoc a pomoc pri bývaní. Vyhlásenie 
zdôrazňuje, že podpora ľudského rozvoja je dobrou investíciou a vracia sa mnohonásobne štátu. Chudobní 
majú právo na rešpekt, rovnaký prístup k vzdelaniu, zdravotnú starostlivosť a tiež na prácu. 

Národné delegácie diskutovali na stretnutí o rôznych problémoch súvisiacich s chudobou. 

Rozdiely sú viac ako desaťnásobné
Potrebná je podľa nich harmonizácia medzi štátmi. Konštatovali tiež, že rozdiely vo výške sociálnych dávok 
sú oveľa vyššie ako rozdiely v priemerných príjmoch a cenách tovarov a služieb každodennej spotreby. Často 
bývajú aj viac ako desaťnásobné. 

 

Zaujímavé a pútavé slová. Plné solidarity a vášne s chudobnými ľuďmi. Tak trocha v štýle náboženského 
popevku o „chudobných duchom“. Všetky väčšie akcie ľudí v minulosti, alebo aj inak nazvané revolúcie 
vzišli z toho, že časť ľudí bola strašne chudobná a časť ľudí bola strašne bohatá. Až to už bolo neznesiteľné 
a tá chudobná časť ľudí, tým bohatým ľuďom všetko vzala a po čase sa späť vrátila do tej pôvodnej 
chudoby. Problém, ktorý spôsobuje takéto prejavy chudoby je ale niekde úplne inde! Na svete patrí 99%

Ako upozornila Európska sieť proti chudobe, namiesto znižovania, čísla porástli. Od roku 2009 sa počet 
ľudí, ktorí sa ocitli v ohrození chudobou, dvihol o päť miliónov.

Kritizovali obraz 
chudobných, ktorý pretláčajú politici a médiá, píše sa v tlačovej správe. Slovenskí, belgickí, holandskí a 
britskí delegáti sa zhodli na tom, že "väčšina chudobných ľudí v ich krajinách nie sú ani leniví, ani hlúpi, 
ani nevzdelaní či drogovo závislí". 

"Chudobní vo vyspelých bohatých krajinách sú oveľa lepšie chránení a dávky im postačujú na veľmi 
skromný, ale slušný život a umožňujú aj účasť na spoločenskom živote.

*******************************

Vložený komentár OZ PPP:

"Ukazuje to, že chudoba nie je nehoda, ale 
dôsledok politických rozhodnutí,"

V iných štátoch, vrátane 
Slovenska, chudobní živoria, ničia si zdravie, a nedostatok zdrojov a služieb ich stále väčšmi vylučuje zo 
života," píše sa v správe. 
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všetkého bohatstva, pôdy, fabrík a peňazí 1 % ľudí. Takže až do takejto systémovej chyby sa svet dostal. Je 
nemysliteľné, aby to 1% ľudí čo vlastnia tento svet sa niečoho dobrovoľne vzdalo! To skôr zahubia tých 
zvyšných 99% ľudí. Prednedávnom po pravidelnom stretnutí stovky najbohatších a najvplyvnejších ľudí 
sveta sa objavila informácia, že sa bude umelo znižovať pôrodnosť a populácia ľudí – aby tých 
chudobných bolo trocha menej. To je riešenie plne v štýle filozofie bohatých. A opačne to bohužiaľ nejde, 
lebo aj keby tých 99% chudobných ľudí chcelo ohroziť tých bohatých, tak sa im to nemôže podariť. To 1% 
bohatých totiž je už poučené a dokáže tie klasické vzbury a revolúcie  potlačiť už v zárodku. Cez politikov, 
ktorých v podstate tiež vlastnia, vedia ovládať armády, polície a celé skupiny sabotérov. Jednoducho tí 
bohatí sú lepšie zorganizovaní, ako tí chudáci chudobní. Možno sa stane zázrak a táto podoba 
korporatívneho kapitalizmu zanikne. No to asi budú musieť tým chudobným pomáhať aj 
mimozemšťania. Nakoľko už na takúto zmenu iba sila chudobných ľudí určite nebude stačiť.  
A v štýle témy týchto Novín OZ PPP už iba otázka: Načo je nám Európska únia, ktorá nevie odstrániť 
chudobu...? Myslite na to pri ďalších voľbách do Europarlamentu.  

Neskorší odchod do penzie chráni pred demenciou, tvrdia vedci.

Ľudia, ktorí odchádzajú do penzie neskôr, si znižujú riziko rozvoja Alzheimerovej choroby a ďalších foriem 
demencie. Vedci z francúzskeho Národného inštitútu pre zdravotnícky a medicínsky výskum analyzovali 
dáta o viac ako 429-tisíc dôchodcoch a zistili, že s každým navyše odpracovaným rokom je riziko výskytu 
demencie nižšie.

Mentálna a fyzická aktivita chránia pred demenciou. "Naše dáta sú dôkazom významného poklesu rizika 
rozvoja demencie v súvislosti s vyšším vekom nástupu do penzie," uviedla vo vyjadrení vedúca výskumu 
Carole Dufouil.

Podľa výskumu je u ľudí, ktorí odišli do penzie vo veku 65 rokov, výskyt Alzheimerovej choroby o 14 percent 
nižší, než u tých, ktorí nastúpili do dôchodku ako 60-roční.

S každým posunutím odchodu do penzie sa zároveň odďaľuje nástup Alzheimerovej choroby, ktorá je 
najčastejšou formou demencie.

Podľa riaditeľa Alzheimerovej asociácie Deana Hartleyho je tento výskum začiatkom porozumenia 
súvislosti medzi penziou a demenciou. Štúdia podľa neho potvrdzuje domnienky lekárov, že mentálna a 
fyzická aktivita chránia pred demenciou.

"Z tohto pozorovania vyplýva, že to spolu súvisí, ale otázne ostáva či je ten vzťah podmieňujúci," vysvetlil. 
"Aby sme presne vedeli, čo sa v mozgu mení následkom neskoršieho odchodu do penzie, musia výskumy 
pokračovať," dodal.

Tak tomu uverí už iba dement! Naši socialistickí politici v Európskej únii nevedia vyriešiť demografický

*******************************

Vložený komentár OZ PPP:
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 stav a počet dôchodcov. Jednoducho pri ich gazdovaní už nie sú peniaze na dôchodky a zdravotnú 
starostlivosť o dôchodcov! Preto je potrebné aby ľudia v podstate iba celý život dávali štátu peniaze do 
dôchodkových fondov, ale ich už nikdy nečerpali! Jednoducho aby sa dôchodku najlepšie ani nedožili. 
Preto treba aby pracovali a pracovali až kým nezomrú... Toto je ideálna predstava ideálneho voliča podľa 
našich súčasných politikov. A je super, ak im nejakí inštitút dokonca povie, že ak budú pracovať až do 
smrti tak sa vyhnú demencii. Ten kto tomuto uverí, je na dobrej ceste a zrejme už má silné príznaky 
demencie ešte predtým, ako pôjde do dôchodku. 

Zlodej vie iba kradnúť - ušili tender na mieru vopred vybranej firme?

Ďalší škandalózny tender na obzore. Verejná súťaž košického dopravného podniku na 127 autobusov má 
zrejme vopred určeného víťaza. 

Dopravný podnik mesta Košice by rád nakúpil 127 autobusov za 28 miliónov eur. 
 A podmienky tendra sú nastavené tak, 

že ich dokáže splniť iba jedna firma. Takto zosumarizoval ekonomický týždenník Trend aktuálne výberové 
konanie v Košiciach. Ide o mimoriadne veľký tender a riaditeľ dopravného podniku Juraj Hrehorčák pre 
Trend povedal, že na zorganizovanie tak veľkého tendra firma jednoducho nemá kapacitu. Preto si najala 
spoločnosť Pro-Tender, ktorá patrí Petrovi Hložnému. Ten je údajne spolužiakom Richarda Rašiho, 
primátora Košíc.

Tu sa však podozrivé okolnosti tendra nekončia. Šéf predstavenstva dopravného podniku Zdeněk Schraml 
tvrdí, že do súťaže sa môže prihlásiť viacero výrobcov. Podmienky tendra však smerujú inam. Ako prvý 
chyták sa spomína, že tender si pýta štyri druhy autobusov, no všetky musia byť od jedného výrobcu. Výber sa 
tak hneď zužuje na dve firmy, SOR a Solaris. Podľa Trendu ďalšie parametre súťaže vylučujú aj Solaris a súťaž 
je našitá na firmu SOR Libchavy, ktorá patrí pod finančnú skupinu J&T. SOR na podozrenia nereagovala, 

Koho ste si volili vážení občania a voliči v Košiciach toho máte. Nevieme prečo to niekomu vadí! Veď vôľa 
ľudu bola daná a ľud zrejme si praje aby sa na Slovensku ďalej kradlo. Neberme ľudu jeho právo 
slobodnej voľby. Keď si voliči prajú takýchto politikov – kradošov, tak je to demokratické a správne, lebo 
ľud im na to dal mandát. A je to presne v štýle celej Európskej únie. Vy nám dáte svoje hlasy a my zvolení 
politici Vám dáme... ( vulgárne slovo - vypípané)

Majú tomu nasvedčovať nezvyčajne podrobné súťažné podmienky, ktoré 
spĺňa iba jedna firma, zhodou okolností prepojená na známu finančnú skupinu.

*******************************

Vložený komentár OZ PPP:

Na zorganizovanie tendra 
si vybral firmu, ktorú vlastní bývalý spolužiak košického primátora.

no 
šéfovia viacerých konkurenčných firiem uviedli, že do tendra sa ani neprihlásia, keďže nemajú šancu ho 
vyhrať.
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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. 

Podrobnosti sú uvedené na našej webovej strane  v časti 
RSRD.   

 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 

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
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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
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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

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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