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Toto číslo Novín OZ PPP je venované zamysleniu sa 
o „uhorkovej sezóne“ na Slovensku v auguste 2013. 

Aj v horúcom lete nás dokážu naši politici a úradníci riadne schladiť! 
Poslanec NR SR  Škripek dostal od Boha dar vodcovstva,  poslanec NR SR 

za Smer-SD Blaha do strany Smer-SD nevstúpil a ani to neplánuje. 
Daňovým podvodníkom bude dýchať na krk nové superkomando... 

A to, že sa v lete a cez prázdniny nič nedeje..?
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Motto Novín OZ PPP č.13
Dedko (tradičný a spoľahlivý volič najviac sľubujúcich politikov) 

uvažuje pred návštevou zubára: „Ak nezaplatím, nebudem mať čím hrýzť. 
Ak zaplatím, nebudem mať čo hrýzť...

August 2013 www.royaldevelopment.sk

POZOR venujte prosím pozornosť Úvodníku OZ PPP a Príhovoru predstavenstva OZ PPP. Začíname 
s akciou návrhov konkrétnych zmien, ktoré vedia opraviť a zlepšiť slovenskú spoločnosť. Sledujte, 
čítajte a konajte ... 
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Úvodník Novín OZ PPP č.13
Do nového roka s novými predsavzatiami.

Vážení , PARTNERI, SYMPATIZANTI a jednoducho priatelia myšlienky Občianskeho združenia Právne 
Prebudenie Poškodených. Je to už rok, čo sme Vás oslovili po prvýkrát v Novinách OZ PPP. Zdá sa to až 
neuveriteľné, ale toto vydanie Novín OZ PPP je v poradí už trináste! Neveríme, že číslo trinásť je 
predurčené na privolávanie zla. Toho zla máme okolo nás dosť aj bez nejakých číselných kombinácií. Práve 
naopak si myslíme, že táto skutočnosť je dôkazom životaschopnosti našich plánov a ideálov pri právnom 
prebúdzaní občanov Slovenska. Takže priatelia, máme teda malé okrúhle výročie a tiež aj obdobie 
rekapitulácie našej činnosti. Podrobne sa k rekapitulácii a hlavne oznámeniu ďalších plánov vyjadríme 
v Novinách OZ PPP č.14, ktoré vyjdú v septembri 2013. Teraz iba chceme Vám, našim priaznivcom veľmi 
poďakovať za to, že už viac ako rok spolu s nami zdieľate naše myšlienky. A je takmer jedno či aktívne aj 
vlastným pričinením v rámci OZ PPP, alebo iba pasívne vo svojom vnútri. Podstatné je, že ste sa vôbec 
rozhodli niečo urobiť so svojim životom a hlavne so svojim svetonázorom na veci verejné. Za toto Vám 
priatelia úprimne ďakujeme a veríme, že zostanete naďalej verní myšlienke „zmúdrenia a pochopenia“ 
a tiež, že zostanete našimi priaznivcami aj v ďalšom roku činnosti Občianskeho združenia Právne 
Prebudenie Poškodených.

A aby sme Vás priatelia aj trocha prekvapili, tak sme pre Vás pripravili nový akčný plán OZ PPP. Od začiatku 
činnosti občianskeho združenia sme boli vyzývaní na to, aby sme okrem kritiky a objektívnych informácií 
o veciach verejných aj navrhovali nejaké riešenia, zmeny a opravy. Také, ktoré by daný neprijateľný stav 
vedeli napraviť. Náš argument na takéto výzvy bol ten, že my sa nesnažíme suplovať štátne orgány a armády 
úradníkov a politikov, ktorí majú dennodenne na starosti riešiť konkrétne problémy tejto spoločnosti. Na to, 
aby sme navrhovali riešenia a nápravy tisícov chýb a omylov, ktoré má táto spoločnosť na to jednoducho 
nemáme kapacity. A tiež nemáme ani mandát. Podľa ústavy to môžu robiť iba poslanci Národnej rady 
Slovenskej republiky. A tiež si nemyslíme, že nekonečnými kozmetickými úpravami nejakých zákonov 
a predpisov je možné privodiť užitočné spoločenské zmeny. Naše vlády a politici od roku 1993 v spodobení 
desiatok tisícov úradníkov na všetkých štátnych postoch nikdy nemali skutočný záujme riešiť nejaké 
spoločenské problémy! Nikdy nemali skutočný záujem vytvárať lepšiu spoločnosť pre blaho všetkých 
občanov. Vždy po každých voľbách do Národnej rady SR a vytvorení vlády to bolo rovnaké. A to bez ohľadu 
na konkrétnu politickú stranu, alebo konkrétneho politického lídra. Po voľbách vždy politici sústredili 
všetky svoje sily na rozkrádanie štátneho majetku a dosadzovanie svojich ľudí do štátnych funkcií, aby ich 
prostredníctvom mohli znova rozkrádať štát. Bolo to vždy a bez výnimky iba o zarábaní peňazí pre 
vyvolených. Ďalším znakom bolo, že vládnuca politická garnitúra sa snažila ohlupovaním ľudí za štátne 
peniaze si kupovať ich hlasy pri ďalších voľbách. A nakoniec to najpodstatnejšie! Bez ohľadu na konkrétnu 
politickú stranu, vždy sa slovenskí politici snažili zabetónovať súčasný volebný systém. Urobili vždy všetko 
čo mohli preto, aby tento systém fungoval bezo zmeny. Oni sú totiž na neho už zvyknutí a vedia, že práve 
kvôli tomuto systému sa vedia vždy znova dostať k moci a ku korytám! A len vďaka tomuto systému, ktorý 
platí a vládne na Slovensku, sú občania a voliči v podstate bezmocní a bezradní. Slovenský systém vlády 
a moci prakticky vôbec nedáva občanom žiadne slobodné právo na výber svojho politika a poslanca. A už 
vôbec občania nemajú žiadne právo ovplyvňovať podobu zásadných zákonov a tiež cieľov smerovania 
Slovenska. Občania Slovenska nemajú žiadne práva reálne zasiahnuť ani v situácii, že ich politici a úradníci 
kradnú, podvádzajú, klamú a správajú sa k občanom a voličom výsostne arogantne. Občania Slovenska 
nemajú žiadne reálne práva a možnosti ani v rámci volieb do Národnej rady SR dosiahnuť splnenie svojich 
požiadaviek a želaní. Politici a poslanci na Slovensku nie sú nijako zaviazaní názormi a želaniami svojich 
voličov. Dokonca v systéme platnom na Slovensku je prakticky úplne jedno či občan – volič ide, alebo nejde 
k voľbám. Slovenský volebný systém je vymyslený úplne dokonale. Vôbec nezáleží na občanovi – voličovi čo
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 on chce, alebo nechce aby sa na Slovensku zmenilo. Vôbec nezáleží na tom ktorého politika chce zvoliť. 
Vôbec nezáleží na tom či k voľbám vôbec pôjde, alebo nepôjde. Systém je v tomto absolútne dokonale 
vymyslený! Aj tak vždy budú zvolení iba tí poslanci – politici, ktorí majú najsilnejšie reklamné krytie a majú 
na volebnú kampaň najviac peňazí. Občas aj tí, ktorí majú na svojom čele najväčšieho charizmatického 
klamára. Absurdita volebného systému na Slovensku je aj v tom, že (teoreticky) ak by k voľbám do Národnej 
rady SR prišiel iba 1 volič, tak tá politická strana, ktorú by volil by získala všetkých 150 kresiel v Národnej 
rade SR. Preto je možné, aby sa stalo to čo máme napríklad dnes. Takmer ústavnú väčšinu v Národnej rade 
SR má politická strana, ktorú zvolilo cca 25 % oprávnených voličov. A tých ostatných 75 % oprávnených 
voličov – občanov Slovenska, ktorí túto stranu nevolili, alebo zásadne ju nechceli sa už nikto na nič nepýta! 
Ako povedal jeden najpopulárnejší bývalý politik „víťaz berie všetko“. Len podotýkame, že tento „úžasný 
volebný a politický systém“ vymysleli politici okolo Vladimíra Mečiara v roku 1992 až 1993. Zrejme si takto 
chceli zabezpečiť svoje vládnutie „na večné časy“. Určitým spôsobom sa im to aj podarilo. Síce máme 
v politike „nové tváre“, ale úprimne – zmenilo sa v spoločnosti niečo k lepšiemu?! Takže v takomto 
zdeformovanom volebnom systéme na Slovensku žijeme. V podstate reálne vegetujeme a vlastne umierame 
spolu so slobodou a základnou občianskou demokraciou. 

A tu prichádzame k podstate tohto článku. V poslednom období sme boli veľmi často oslovení od našich 
sympatizantov a partnerov, aby sme niečo navrhli čo treba urobiť s týmto negatívnym stavom spoločnosti. 
Ľudia sú už takí, potrebujú konkrétne návrhy a konkrétne riešenia problémov. Sme milo potešení, že nás 
naši priaznivci oslovili ako autority, aby sme im poradili čo treba robiť. Na druhej strane, ale máme trocha 
obavu, či ľud slovenský dospel už do takej úrovne právneho zmúdrenia, že pochopí zmysel našich návrhov. 
Keď sme zakladali Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených mali sme presnú víziu toho kam 
smerujeme a čo chceme ľuďom povedať. Napred sme ale chceli vytvoriť okolo nás a celkovo v spoločnosti 
okruh - skupinu ľudí, ktorí budú právne prebudení a začnú chápať nedostatky súčasnej spoločnosti. Je totiž 
zbytočné presviedčať o nejakých návrhoch pre spoločenské zmeny ľudí, ktorí nechápu ani aký je rozdiel 
medzi DPH a HDP a v živote si neprečítali ani Ústavu Slovenskej republiky. Ale prehodnotili sme toto naše 
kritérium a skúsime na množstvo žiadostí našich prívržencov navrhnúť konkrétne riešenie. 

Toto konkrétne riešenie, ktoré navrhujeme je jediným základom možnej zmeny v slovenskej spoločnosti. 
Zmena nespočíva v pripomienkovaní nejakých zákonov a v kritike nejakých politikov. Zásadná a systémová 
zmena je taká, ktorá spôsobí, že volení politici nebudú mať žiadnu možnosť kradnúť a podvádzať. Že 
sudcovia, prokurátori a policajti nebudú môcť zneužívať svoje postavenie vo svoj prospech. Že štátni 
úradníci budú musieť korektne a s pokorou slúžiť občanom. A občania budú presne vedieť a môcť aj  priamo 
ovplyvňovať kam a na aké účely sa použijú ich dane a odvody. A každé nečestné konanie akéhokoľvek 
človeka, ktorý mal slúžiť občanom – voličom nezostane nepotrestané. Takáto systémová zmena Slovenska 
nie je rozprávka. To nás iba naši politici od roku 1993 klamali! Takéto spravodlivé volebné systémy vo svete 
už existujú a dobre fungujú. Zmena je možná a dokonca je veľmi jednoduchá aj na Slovensku. Predchádza jej 
iba potreba zásadnej zmeny volebného zákona a práva občanov vyjadriť sa v referende, ktorého výsledok  
bude pre politikov záväzné. Také jednoduché! 

Takúto zmenu volebného a kontrolného systému je ale potrebné prijať naraz a bez akýchkoľvek 
kompromisov. Takáto zmena vylúči automaticky zo spoločenského života všetkých nečestných politikov 
a neschopných úradníkov. Spoločnosť sa behom krátkej doby sama očistí od všetkých skorumpovaných 
verejných činiteľov. A spoločnosť sama vylúči a odvrhne všetko zlé a negatívne. Jednoducho preto, že títo



Strana 4 / 28

Noviny
Občianskeho združenia 
Právne Prebudenie Poškodených

August 2013 www.royaldevelopment.sk

08/2013

 nečestní a neschopní ľudia, ktorí dnes ovládajú prakticky všetky verejné funkcie nebudú mať záujem byť 
naďalej politikmi. Keď nebudú mať možnosť kradnúť a podvádzať a zneužívať svoje postavenie, tak nebudú 
mať vôbec záujem byť politikmi a kandidovať do nejakej volenej funkcie. Jednoducho zmiznú v prepadlisku 
dejín. A poslanci Národnej rady SR a všetci ostatní úradníci, ktorí spravujú tento štát nebudú môcť robiť nič 
iné iba slúžiť ľuďom – voličom. Slúžiť im v mene vôle ľudí, ktorí ich do funkcií zvolili pre blaho týchto ľudí – 
voličov – občanov Slovenska. V Novinách OZ PPP začneme zverejňovať konkrétne návrhy opatrení, ktoré 
treba zmeniť aby bol dosiahnutí takýto cieľ. Budeme sa snažiť ako občianske združenie zoznámiť s týmito 
návrhmi nielen našich sympatizantov, ale aj politikov a osobnosti slovenského života. Jednoducho hľadať 
všeobecný spoločenský konsenzus pre takéto volebné zmeny. Ale priatelia nezabúdajte, že nijaký politik, ani 
nijaká osobnosť vám takúto zmenu spoločnosti k k lepšiemu nevybuduje. Na to títo ľudia mali už viac ako 20 
rokov a čo dokázali? Dokázali iba to čo máme reálne vybudované – goriliu spoločnosť prehnitú vo svojom 
základe a systéme. Zmenu si musíme vybojovať a vybudovať sami priatelia. My všetci občania Slovenskej 
republiky! A to pokojnou cesto v rámci silného referenda o ústavných zmenách Slovenska a  zvolením do 
Národnej rady SR takých poslancov, ktorí budú mať ústavnú väčšinu a budú stotožnení s vôľou občanov, ktorí 
ich zvolili. Takže k tomu, aby mohli nastať zmeny na Slovensku a konečne naša krajina bola slobodná 
a spravodlivá je potrebné aby pri voľbách do Národnej rady SR aspoň 2 milióny voličov zvolilo takých 
poslancov ktorí im zmenia ústavu a urobia to čo navrhujeme – zásadnú zmenu volebného zákona a zákona 
o referende. Pokiaľ to tieto 2 milióny slovenských voličov neurobia, tak žiadna zmena nemôže nastať. To je 
prosto aj matematický fakt. A tiež je to aj politologický fakt. A ako povedala nedávno naša najpopulárnejšia 
bývalá politička – demokracia sa ľuďom nedá nanútiť. Takže priatelia je iba na Vás ako sami naložíte so svojím 
občianskym mandátom. A tiež je iba na Vás ako sami pociťujete potrebu spoločenskej zmeny. A tiež je iba na 
vás čo urobíte pre takúto zmenu vlastnými silami. A je priatelia iba na nás všetkých, akú spoločnosť 
ponecháme našim deťom a vnukom. Ak máte priatelia chuť niečo vo veci robiť a urobiť, tak prosím prečítajte 
si Noviny OZ PPP č.14. A začnite spolu s nami realizovať tieto historické zmeny Slovenska. 

(Predstavenstvo OZ PPP)       
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Príhovor Predstavenstva OZ PPP
Zmena je možná!

Vážení Členovia OZ PPP, PARTNERI OZ PPP a SYMPATIZANTI. Dostávame od Vás  v poslednej dobe 
čoraz viac podnetov a otázok. Na jednej strane je to veľmi dobré a teší nás, že sme našou činnosťou vzbudili 
Vašu pozornosť. Na druhej strane ale musíme priznať, že sa skôr stretávame s reakciami, ktoré sú síce 
občiansko-kritické, ale sú stále v akomsi klišé pri hľadaní riešení a zmien vecí verejných. K tejto téme sme sa 
už v minulosti častejšie vracali a stále v našich komentároch k článkom to pripomíname. Ale zrejme je to 
potrebné pripomínať stále a znova. To Priatelia, ale vôbec nevadí!

O čo ide. Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených vzniklo ako reakcia a potreba vysvetľovať 
zúfalým občanom a voličom systémové chyby súčasnej spoločnosti a tiež aj systémové chyby v rámci 
Európy, do ktorej patríme. Nikdy sme nemali ambíciu riešiť až do konečného víťazstva nejaké konkrétne 
spory a krivdy. Na to sú tu špecializované spoločnosti a právnici ( napríklad spoločnosť ROYAL 
DEVELOPMENT spol. s r.o., alebo Rozhodcovský Súd Royal Development, ktorí v Novinách OZ PPP 
pravidelne inzerujú). 

Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených tiež nikdy nemalo záujem robiť aktívnu politickú 
kampaň za nejakého politika, alebo politickú stranu. Sme prísne apolitickí a neutrálni. Je ale nevyhnutné 
a život to prináša, že naše komentáre sú spustené konkrétnymi udalosťami resp. článkami. Na tie potom 
reagujeme a vyslovujeme svoj názor. Pozor, ale to nie sú návody na riešenie a dokonca to ani nie je kritika 
konkrétnych ľudí, politických inštitúcií, alebo úradov! Totiž my si nemyslíme, že systémové problémy 
a chyby spoločnosti sa dajú vyriešiť výmenou nejakého politika, úradníka, či zmenou nejakého zákona. To 
považujeme za základnú hlúposť a omyl! A práve o tomto sa snažíme ľudí presvedčiť. Aby o veciach začali 
uvažovať nie z pohľadu malej udalosti, ktorá je často vytrhnutá z kontextu, ale aby o chybách okolo nás začali 
uvažovať z nadhľadu a systémovo. Naša slovenská spoločnosť v Európe je chorá a zmieta sa v podivnej 
agónii. A Európa? Vznikla tu napohľad nepochopiteľná symbióza oligarchov a politikov poprepájaná skrz 
všetky štáty. Nejako z tohto diania ale vypadli záujmy obyčajných ľudí, ktorí ale tvoria 99% obyvateľov tejto 
Európy. Sme svedkami neskutočných a improvizovaných experimentov  Európskej komisie s osudom 
miliónov obyvateľov Európy. Svet okolo nás je tak absurdný a nefunkčný, že bežní ľudia tomu už ani neveria! 
A tak je to všetko zložité, že to ani nechápu!

A práve toto máme záujem trocha zmeniť. Naučiť ľudí sa dívať na veci verejné inak. Je to veľmi ťažké, lebo 
ľudia chcú vidieť Svet jednoduchý a prehľadný. Ľudia chcú mať istotu, že sa vždy objaví nový vodca – Mesiáš, 
ktorého ak budú nasledovať tak im bude už iba dobre. Ľudia chcú mať istotu a presvedčenie, že ak sa zmení 
nejaký zákon, tak už bude iba spravodlivosť. Ľudia chcú mať istotou, že ak sa potrestá nejaký vinník, tak už sa 
takýto čin nikdy nestane. Ľudia chcú mať hlavne veci veľmi, veľmi jednoduché v štýle – zločin – vinník – jeho 
odhalenie – potrestanie a zlo je navždy odstránené. Staré feudálne pravidlo. Stačí popraviť zopár ľudí (nie je 
dôležité či vinných, alebo nevinných) a ľudia sú opäť spokojní, že spravodlivosť zvíťazila a ich páni sa o nich 
dobre starajú. A práve tieto chyby a omyly chceme v rámci Občianskeho združenie Právne Prebudenie 
Poškodených pomenúvať. 

A ako sa to jedine dá urobiť? Každý nespokojní občan tohto štátu a tejto Európy sa musí iba právne 
prebudiť. A musí vnútorne chcieť striasť zo seba to systémové poškodenie, ktoré mu naši politici 
naservírovali, ako nejaký dedičný hriech. To nie je o odstránení nejakého konkrétneho politika, alebo 
o dosadení nejakého nového Mesiáša. Tiež to nie je o zmene nejakého konkrétneho zákona. Nie je to 
o nijakom konkrétnom návode na obnovu Sveta a ľudstva! 
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Je to o PRÁVNOM PREBUDENÍ POŠKODENÝCH! Každý ak sa mu podarí sa prebudiť, alebo ako 
budhisti hovoria dosiahnuť zasvätenie t.j. okamih, že zrazu človek pochopí a vie... tak by sa mal potom vo 
svojom okolí snažiť veci meniť k lepšiemu.

Dôrazne sa ale chceme dištancovať od akejkoľvek občianskej formy extrémizmu! Sme totiž svedkami, že 
na Slovensku, ale aj v okolitej Európe silnejú prúdy fanatických revolucionárov. Toto Priatelia, ale podľa 
nás nie je cesta k úspechu. Považujeme za základný omyl a obrovskú hlúposť, ak si niekto myslí, že 
formou násilného boja dosiahne dobrú vec. Násilie vždy plodí iba ďalšie násilie! Systém, že napred treba 
všetko zničiť a spáliť a potom na tomto spálenisku budovať nový svet je naivný a odsúdený na neúspech. 
Je to bohužiaľ, ale najčastejšia predstava dnešných nevedomých revolucionárov. Mali by si takýto 
revolucionári, ale pred svojim svedomím vždy predstaviť nielen cieľ, ale aj cestu k nemu. A tu musíme 
skonštatovať, že sme zatiaľ ani od jedného takéhoto nového revolucionára nepočuli to podstatné – akým 
konkrétnym a zmysluplným spôsobom chce vybudovať ten nový a spravodlivý svet?! Je to ako o hľadaní 
Eldoráda. Všetci Conquistadori presne vedeli, že Eldorado existuje. Vedeli, že je plné zlata a drahých 
kameňov. Absolútne si ho vedeli predstaviť a hodiny o Eldoráde vedeli rozprávať. Malo to však všetko iba 
jednu chybu. Nepoznali k nemu žiadnu cestu! A preto ho nikdy nenašli. Preto vy všetci novodobí 
revolucionári, nezabúdajte na tento príbeh o starých Conquistadoroch a skúste nájsť napred cestu 
k Eldorádu t.j. podobenstvo v našej dobe k novej a spravodlivej demokratickej spoločnosti. 

Znova iba môžeme opakovať tú nekonečnú mantru „treba sa učiť, pochopiť, porozumieť a stotožniť sa 
s dobrým cieľom“. Priatelia predstavte si, že každý z nás dokáže presvedčiť len 10-tich iných ľudí okolo seba – 
rodinu, priateľov, kolegov v práci, že je potrebná zmena volebného systému na Slovensku. A každý z týchto 
ľudí presvedčí ďalších 10-tich. Taký malý občiansky „multi level marketing”. A možno už pri voľbách do 
Národnej rady SR v roku 2016 nás budú 2 milióny! A potom bude v parlamente dostatok poslancov 
ochotných podporiť zmenu volebného zákona a zákona o referende. Niekedy práve takáto napohľad 
otrepaná a nezáživná cesta revolúcie,  je ale najrýchlejšia a hlavne najefektívnejšia. Už dnes máme na 
politickej scéne (a dokonca aj v Národnej rade SR) politikov, ktorí deklarujú takéto isté ciele.     
Priatelia, každý jednotlivec je schopný (ak chce) urobiť malú zmenu. Veľa malých zmien znamená veľkú 
zmenu. Na akúkoľvek zmenu, ale je potrebné chápať a rozumieť tomu, čo vlastne chceme. Je nevyhnutné 
poznať veci z nadhľadu a systémovo. Neuspokojiť sa s povrchnými znakmi, ale študovať a pozorovať. 
A hlavne byť veľmi a veľmi kritický k ľuďom, ktorí nám budú tvrdiť, že ONI poznajú a vedia kade vedie cesta 
do Eldoráda. Zatiaľ nám títo VODCOVIA iba ukázali, kade vedie cesta do Ničoty. Ale tiež treba pripomínať, 
že títo VODCOVIA časť sľubov aj splnili. Pre seba dosiahli Eldorádo. Ale čo dosiahli pre život a šťastie nás 
ostatných! Nás POŠKODENÝCH. Čo dosiahli pre 99% obyvateľov Slovenska a Európy? Toto by Priatelia 
mala byť prvá otázka, ktorú položíte svojmu politikovi a na ktorú chcite od politika odpoveď, predtým ako 
budete voliť jeho politickú stranu. A ak vám správne odpovie, tak potom mu môžete dať Váš veľký dar – svoj 
hlas pri voľbách. 

A nás Priatelia ako Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených v našej snahe a práci môžete 
tiež odmeniť. Formou daru, alebo aspoň podielom z dane v roku 2014. Priatelia aj na toto – podporu 
tretieho sektora sa prosím dívajte z nadhľadu. Viac ako 50% všetkých svojich príjmov a firemných ziskov 
musíte odviesť štátu na daniach a odvodoch! Platíte to a stále platíte... A aj napriek tomu, že štát s týmito 
peniazmi gazduje zle a nehospodárne, tak stále iba platíte a platíte. A znova volíte iba politikov, ktorí iba
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 sľubujú a sľubujú a kradnú a kradnú... Prečo nedáte zo svojich príjmov aj niečo dobrovoľne pre veľmi 
dobrú vec – pre  Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených. Je to len vecou pohľadu. Skúste 
sa na to pozrieť takto a trocha inak. Štátu dáte 50% zo všetkého čo zarobíte a dokonca aj z toho čo ani 
nemáte (zo svojich nedobytných pohľadávok)! A čo z toho Vám štát vráti späť?! A prečo nedáte aspoň 
niekoľko percent zo svojich príjmov Občianskemu združeniu Právne Prebudenie Poškodených? My Vám 
za to aspoň vrátime vieru a nádej v lepšiu budúcnosť. Otvoríme Vám oči a ukážeme Vám veci a udalosti 
v pravdivom svetle. Dokážeme Vám, že je možné vytvoriť zmenu systému a zmenu udalostí tohto sveta. 
Aspoň sa pokúsime z Vás sňať okovy strachu a beznádeje v budúcnosť. Jednoducho Vás Právne Prebudiť 
a zbaviť Vás Poškodenia. Popremýšľajte Priatelia nad možnosťou obdarovať   Občianske združenie 
Právne Prebudenie Poškodených! A zvýšiť aj týmto spôsobom našu spoločnú silu a prezentáciu dobrej 
myšlienky. Ďakujeme. 

(August, 2013 - Noviny OZ PPP č.13)

Deväťdesiatročný starček stojí pred úradom vlády a v ruke drží transparent, na ktorom je napísané: 
Ďakujem našim pánom politikom za prekrásne detstvo!
Hovorca vlády vyjde pred dvere a hovorí: Počúvajte, keď ste vy boli dieťa, títo páni neboli ešte na svete!
Starček spokojne odvetí: No, veď práve a  preto ďakujem!

**************************************************************************************
Pobavte sa: 
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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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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. 

Vaše príspevky pre OZ PPP môžete posielať na bankový účet :

Vzhľadom na náš plán osloviť širokú odbornú verejnosť k téme zásadnej zmeny volebného systému 
a systému referenda na Slovensku, ako základu možnej pozitívnej zmeny občianskeho vládnutia 
a demokracie chceme požiadať všetkých aktívnych občanov aspoň o symbolický príspevok. Aj ideály 
stoja peniaze a bez peňazí sa nedá v dnešnej dobe nič vykonať. Je to naozaj iba symbolické, ale pokiaľ sa 
zapojí dostatok aktívnych ľudí veríme, že tieto prostriedky  budú stačiť na prvé kroky v našom pláne 
a aktivitách.  

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. 
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 občianskeho združenia v zmysle „Systému pre uplatnenie zľavy klienta  OZ PPP“. 

Preto privítame všetky dary a príspevky pre 
podporu našej činnosti.

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. 

Pozor spúšťame novú podpornú kampaň pre OZ PPP!

!!!  Darujete OZ PPP aspoň 1,- EUR !!! Aj s jedným eurom sa dajú urobiť veľké veci.  

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
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Poslanec NR SR Škripek od Boha dostal službu vodcovstva.

(časť z rozhovoru zverejneného v médiách)
Poslanec NR SR Branislav Škripek popri politike prekladá knihy, robí duchovného vodcu a rád by sa stal aj 
politickým, ak ho k tomu povolá Boh.

Sú potrební duchovní vodcovia?
Jednoznačne áno. Dnes je na Slovensku kríza vodcovstva. Väčšinou v politických kruhoch nahrádzajú 
vodcov manažéri. Nemáme tu zdravých vodcov. Ani dokonca veľké vodcovské postavy slovenskej politickej 
histórie neboli praví vodcovia. 

Máme duchovných vodcov?
Chýbajú nám zdraví duchovní vodcovia, to znamená ľudia pracujúci v cirkvi na kresťanskej misii. Chýbajú 
rozhľadení z každej stránky. Je ich málo a preto sa to podpisuje aj na duchovnom stave ľudí, ktorí sa angažujú 
v kresťanskej cirkvi.

Nie sú skôr vodcovia manipulátori ľudí?
Práve to je ten problém, že nemali by byť. Vodcovia dnes len robia nejakú svoju prácu  namiesto toho, aby 
budovali ľudí, boli ich učiteľmi, boli ich spolupracovníkmi, aj tútormi. Namiesto toho sú tu skôr ľuďmi 
nejakej remeselnej práce a možno aj takého trošku drevorubačského usmerňovania. To nie je to, čo by malo 
byť. Mnoho ľudí si vodcovstvo zamieňa s predstavou nejakého Mojžišského vodcu. Teda veľmi razantne 
ukáže, čo ako má byť a ide sa tam. To je málo. 

Aký by mal byť ten dobrý vodca?
Mal by byť zrelým človekom, teda starší so skúsenosťami. Mal by to byť človek, s ktorým sa veľmi dobre 
spolupracuje, ktorého majú radi, ktorého ľudia podporujú. Mal by mať víziu, mal by byť schopný, 
rozhľadený, mal by veľa čítať, mal by byť schopný duchovného poradenstva. Mal by dokázať pre svoju víziu 
získať ďalších ľudí a aj iných vodcov. Mal by to dokázať viesť národ.

Máte chuť byť aj politickým vodcom?
Rád by som priniesol Slovensku veci, ktoré tu chýbajú, ale bojím sa, že som malo skúsený a málo rozhľadený. 

Tak k tomuto nie je čo dodať! Je iba škoda, že pánovi Igorovi Matovičovi jeho chvályhodná snaha dostať 
do Národnej rady SR tzv. nezávislých poslancov miestami vypálila ako fraška. Ale aj toto je podoba 
demokracie a keď si voliči želajú mať v parlamente aj predstaviteľov menšinových skupín a exotických 
skupín je to „vôľa ľudu“ a tú treba rešpektovať. 

Vy sa považujete za duchovného vodcu?
Myslím si, že Boh ma povolal k tejto úlohe. Pôsobil som predtým ako evanjelizátor a moja služba má 
apoštolské črty, to znamená, že som schopný na miestach, kde nič nie je, niečo rozbehnúť. Toto je vodcovská 
črta. Takže áno určite rozoznal som, že túto službu som dostal.

Ale budem rád, ak by som mohol byť aj pre túto úlohu použitý alebo poslaný a očakávam, že ak mi Boh dá 
tú autoritu a dá mi väčšiu víziu, tak áno, potom by som to rád urobil.

Vložený komentár OZ PPP:
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Poslanec NR SR za Smer-SD Ľuboš Blaha do strany nevstúpil 
a ani neplánuje. Robert Fico je podľa Blahu výborný politický „lep“.

(časť z rozhovoru zverejneného v médiách)
Vy nie ste členom Smeru, nechcete sa stranícky viazať?
Nie je to o tom, že by som sa nechcel politicky viazať Smeru, však som so Smerom spojený a myslím si, že 
málokto na Slovensku, kto sleduje politiku, pochybuje, že by som nebol sociálny demokrat, alebo 
vyhranený ľavičiar. Skôr ide o to, že moja celoživotná dráha bola vedecká a filozofická. Vo vedeckom 
prostredí som sa nikdy nechcel nejakým spôsobom zaväzovať niekde formálne členstvom. Spolupracoval 
som s rôznymi stranami, s komunistickou stranou, so sociálno-demokratickými stranami. Nebol to pre mňa 
problém. Dnes som úplne ukotvený v Smere. 

Je Smer ľavicová strana?
Smer je veľmi umiernená sociálno-demokratická strana.

Lebo iná na Slovensku ani nie je?
Sú aj iné ľavicové strany, napríklad komunistická strana a potom menšie strany, ktoré sú marginálne, nemajú 
vplyv.

Je to aj z toho dôvodu, že sociálnej demokracii na Slovensku extra ruže nekvitli? Teda, aby bola 
prijateľná pre slovenského voliča?

 Sociálna 
demokracia by ich preto vedela osloviť sociálne radikálnymi ekonomickými témami. Ale zase na druhej 
strane, slovenské voličstvo, aspoň v istých častiach Slovenska, je kultúrne veľmi konzervatívne. 

Zvláda Smer úlohu jednej vládnej strany?

Keď hovoríte o ponukách pre opozíciu, nie je to skôr kamufláž? Lebo opozícia v skutočnosti s výnimkou 
kresla splnomocnenca pre menšiny nič nedostala. Veľa sa rieši, kto bude prezidentský kandidát. Robert 
Fico by bol dobrý podľa vás?
Fico by bol dobrý na každej vedúcej pozícii v štáte, ktorú si viete predstaviť. Fico je osobnosť, aká sa rodí raz 
za jednu generáciu, alebo za niekoľko generácií. Závidia nám ho aj sociálni demokrati na západe. Fico je 
charizmatická osobnosť, ktorá dokáže ľudí osloviť. Čiže na akejkoľvek pozícii si viem Fica predstaviť a všade 
bude pôsobiť veľmi dobre. 

Čo bude so slovenskou sociálnou demokraciou, ak Fico skončí v politike? Keď vravíte, že je osobnosť, 
ktorá sa rodí raz za čas, taká tu zatiaľ na ľavicovej scéne okrem neho nie je...
Smer dokázal vyprodukovať relatívne veľa zaujímavých a kvalitných lídrov, nie možno zatiaľ rozmeru 
Róberta Fica, ale však ani Róbert Fico nevznikol zo dňa na deň, tiež mal za sebou nejakú politickú históriu. 
Potenciál tu má viacero politikov. Je tu priestor, aby aj na ľavej strane politického spektra vznikali veľmi 
zaujímavé osobnosti, nielen v intelektuálnej, ale aj politickej sfére. 

Ale formálne členstvo mi nikdy nechýbalo.

Na jednej strane ani nie, veď mnohí slovenskí voliči sú podľa mňa do veľkej miery antikapitalisti. Odmietajú 
nespravodlivosť tohto systému. Vadí im to, že tu život ovládajú korporácie, zbohatlíci, biznismeni.

Áno. Má pokoru pred touto výzvou. Cítim snahu dávať opozícii mnohé úrady, dávať opozícii priestor, snažiť 
sa riešiť veci nesilovo. Niekedy je však ťažké nájsť konsenzus, pretože pravicové strany, ktorých je tu dnes 
neúrekom, majú viac lídrov, ako by sme vedeli zrátať na prstoch oboch rúk a je tam tým pádom prirodzený 
ich vzájomný konkurenčný boj, čo posilňuje nevraživosť voči Smeru. 

Ale vo všeobecnosti je pravdou, že Fico 
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na seba viaže elektorát, ktorý asi presahuje potenciál sociálnej demokracie na Slovensku.

Robert Fico je jednoznačne 
výborný politický „lep“, lebo má schopnosť ľudí spájať.

 Potenciál 
sociálnej demokracie historicky bol na Slovensku možno maximálne do 20%. Takže keď chcete vytvoriť 
stabilnú väčšinovú sociálnodemokratickú vládu, tak potrebujete podporu aj od ľudí, ktorí by sa asi 
neoznačili za autentických sociálnych demokratov, ak to chápeme cez všetky tie hodnoty, ktoré sa na západe 
so sociálnou demokraciou spájajú. Mnohí ľudia na Slovensku, ktorí volia Smer, sú sociálne konzervatívni 
ľudia. Čiže naozaj toto je ťažký voličský presah, ktorý tu dnes máme. Robert Fico urobil úžasnú robotu, ale 
nielen on, ale aj Pavol Paška, Róbert Kaliňák, Marek Maďarič a ďalší, ktorí sa snažili dať dokopy niekedy aj 
rôznorodé politické postoje. Ale to je bežné aj na západe. Nikde nemáte úplne jednoliatu stranu z hľadiska 
názorov. Ale vždy je dobré, ak je na čele osobnosť, ktorá to dokáže pospájať. 

 Paška, Kaliňák, Čaplovič, Maďarič, všetko sú to 
politici, ktorí by boli tiež kvalitnými lídrami, aj keď bola by otázka času, či by dokázali dať dokopy, alebo 
udržiavať politickú stranu Smer v celej jej ideovej šírke. 

Kto si pozorne prečíta vyjadrenia tohto poslanca NR SR je mu všetko jasné - prečo, ako, kto a s kým 
a hlavne z akého motívu... História sa znova opakuje. Keď si mečiarovci pred 15 rokmi boli 100% istí, že 
budú vládnuť Slovensku na večné časy a nikdy inak, tak vtedy niektorí ich poslanci začali hovoriť 
otvorene o tom - prečo, ako, kto a s kým a hlavne z akého motívu... Pevne veríme, že tak ako mečiarizmus 
zmizol v prepadlisku slovenských dejín, tak aj teraz sa zopakuje rovnaká historická paralela a skúsenosť. 
Dúfajme ...

Komentár OZ PPP:

Daňovým podvodníkom bude dýchať na krk superkomando.

To by malo viesť k tomu, že konanie s 
daňovými podvodníkmi, ktorí krajinu ročne pripravia o viac ako miliardu eur, by sa malo zrýchliť.

 Do boja proti obrovským daňovým únikom 
chce štát nasadiť osobitný tím prokurátorov. Pôjde o osem špecialistov z odboru osobitného určenia na 
Generálnej prokuratúre, ktorí otvoria prípady daňových podvodov aj z minulosti.
Polícia za prvý polrok tohto roka obvinila z daňových podvodov desiatky osôb.

Súvisiace správy G20 chce zabrániť nadnárodným spoločnostiam, aby svoje zisky odvádzali do daňových 
rajov. Robert Fico: Ani pri ďalšej konsolidácii nebudeme meniť dane. Viktor Orbán: Mimoriadne dane 
zostanú až do zníženia zadlženia štátu na 50 percent HDP. Premiér Fico: Otázka daní je prioritou súčasnej 
vlády. Miliardové daňové úniky sa skončia, rozhodol samit G8. Západ aj členovia G20 chcú spoločne bojovať 
s daňovými únikmi

S vyšetrovateľmi daňovej kobry budú prokurátori spolupracovať najmä pri odhaľovaní daňovej kriminality, 
ktorú páchajú organizované skupiny v rámci celého Slovenska. 

 Štát by 
rýchlejším trestaním páchateľov mohol prísť skôr k peniazom, o ktoré obrali štátnu kasu. Ich majetok by tak 
po ich odsúdení pripadol štátu.

Na tom sa dohodli nový šéf Generálnej prokuratúry Jaromír Čižnár s ministrom vnútra Robertom

Na Slovensku vzniká daňové superkomando, preverí aj minulosť.



Noviny
Občianskeho združenia 
Právne Prebudenie Poškodených

Strana 13 / 28August 2013 www.royaldevelopment.sk

08/2013

Kaliňákom a policajným prezidentom Tiborom Gašparom na pracovnom rokovaní. Generálna prokuratúra 
sa k zloženiu tímu a jeho náplni práce nevyjadrila. 

Úlohou špecializovaného útvaru zloženého z prokurátorov, policajtov a pracovníkov Finančnej správy bude 
nielen chytanie veľkých rýb, toto superkomando sa pozrie aj na úniky daní v minulosti. 
Spolupráca prokurátorov a daňovej kobry sa má posilniť aj na úrovni krajov. 

Počet trestných činov, ktoré súvisia s podvodmi na daniach, stúpa. Kým roku 2010 polícia zaznamenala 2 702 
trestných činov kvalifikovaných ako krátenie daní a štát prišiel touto trestnou činnosťou o 148 miliónov eur, 
vlani tento daňový trestný čin vyšetrovala polícia v 3 679 prípadoch a škody vyčíslila na 161 miliónov eur.

 Za posledných päť 
mesiacov tohto roku polícia odhalila 1 881 prípadov daňovej kriminality. 

 Podľa policajnej štatistiky počet prípadov daňovej 
kriminality tvorí z celkovej kriminality takmer jednu pätinu trestných činov.

Polícia za prvý polrok tohto roka obvinila z daňových podvodov desiatky osôb. „Národná jednotka finančnej 
polície pracuje na 445 prípadoch najzávažnejšej majetkovej a daňovej trestnej činnosti. V rámci daňovej 
kobry je to približne 40 prípadov. V tomto roku bolo obvinených 89 osôb.

 Ministerstvo už hľadá spôsob, akým sa bude dať preveriť majetok podvodníkov, dokázať jeho 
pôvod a z právnej stránky dosiahnuť jeho prepadnutie v prospech štátu. Nanovo by mal byť tiež zavedený 
inštitút finančného vyšetrovania, kde by sa v Trestnom poriadku presne stanovilo, za akých podmienok 
môže polícia alebo prokuratúra takéto vyšetrovanie začať.

 Pre 
boj s daňovými únikmi ministerstvo spravodlivosti otvorí aj otázku trestnoprávnej zodpovednosti firiem.

Už od začiatku činnosti OZ PPP tvrdíme, že v slovenskej spoločnosti vinou politikov a daňových 
úradníkov vzniklo splynutie významu slova podnikateľ = daňový podvodník. Primitívne 
kriminalizovanie podnikateľov je nesprávne. Podľa nášho názoru je to iba obyčajné odpútavanie 
pozornosti voličov zo strany vládnucich politikov od iných a oveľa vážnejších problémov slovenskej 
spoločnosti. Znova opakujeme, že daňové úniky vo výške 1,2 miliardy EUR sú nezmysel! Znova 
opakujeme, že buzerácia podnikateľov a zvyšovanie daní a ich arogantný vyber povedie iba k tomu, že 
normálni podnikatelia si budú prenášať svoje účtovné podnikanie mimo Slovensko. Zostanú tu potom 
naozaj iba tí podvodníci. A povedzme si otvorene – koľko peňazí sa podarilo vrátiť štátu od podvodníkov 
v minulosti? Napríklad zo skrachovanej Kupónovej privatizácie I. a II., tzv. mečiarových zoznamov na 
diskete o vkladateľoch v BMG, Poľno banky, Dopravnej banky, Kreditnej banky, IRB banky, BMG 
Investu, Horizont Slovakia, DRUKOS výnos, predaja platinových sitiek a vecí popísaných v knihe

Daňová kobra ušetrila rozpočtu už takmer tridsať miliónov eur.

Záujem slovenských firiem o daňové raje naďalej rastie. 

Ekonómovia už v minulosti odhadli, že na DPH nám ročne uniká asi 1,2 miliardy eur.
Škodu, ktorá týmito zločinmi 

vznikla štátu, policajti vyčíslili na 63 miliónov eur.

K rýchlejšiemu potrestaniu páchateľov daňových trestných činov má viesť aj iniciatíva rezortu 
spravodlivosti.

Rezort spravodlivosti pripravuje vznik špeciálnych súdov, ktoré sa zamerajú len na túto trestnú činnosť.

Vložený komentár OZ PPP:
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 GORILA atď..?! Dovolíme si odpoveď. Nepodarilo sa od týchto podvodníkov získať späť žiadne peniaze 
a náhrady! Dokonca drvivá časť týchto podvodníkov ani nebola nikdy potrestaná. A väčšina z týchto 
ukradnutých peňazí sa veselo reinvestovala do nových legálnych aktivít. Zaujímavé je pozretie na vec aj 
s iného pohľadu – kde majú sídla a daňové účtovníctvo firmy našich najväčších slovenských 
podnikateľov - oligarchov? Všetky sú mimo Slovensko! Takže ak naši politici neprestanú s týmito 
hlúpymi hrami na „dobrých a zlých“ je načase aby všetci podnikatelia Slovensko daňovo opustili, aspoň 
do doby kedy sa znova vráti zdravý rozum a normálni politici. Presne po vzore slovenských oligarchov – 
tí tam už sú dávno presťahovaní!  

V Chorvátsku nezatvára „podniky“ kríza, ale prepitné. Chorvátske letoviská si v posledných týždňoch veľmi 
obľúbili kontrolóri z finančných úradov. Ako informujú chorvátske médiá, kvôli nekompromisnému 
presadzovaniu zákonov si financovia urobili rad nepriateľov po celom pobreží.
Najnovšie sa stala obeťou ich tvrdého postoja obľúbená cukráreň Donat v centre dalmatínskeho Zadaru, 
ktorá je široko ďaleko známa svojou zmrzlinou. Daňoví kontrolóri v stredu na jej dvere pripevnili pečate a 
podnik zavreli na celých päť dní, a to uprostred najrušnejšej turistickej sezóny.
K rozhodnutiu im pritom stačil smiešny prebytok v registračnej pokladni. Sedem kun (asi 93 centov), tak 
majiteľa cukrárne vyjdú pekne draho. Okrem päťdňového doslovného "zatvorenie krámu" totiž hrozí 
podniku v Chorvátsku v takomto prípade pokuta desiatok tisíc kún.
Podobnú skúsenosť mala minulý týždeň aj majiteľka baru na druhom konci zadarského starého mesta, ktorej 
proti záznamu v pokladni našli v zásuvke s peniazmi dokonca 128 kún (17 eur). Inšpektorov neobmäkčilo ani 
tvrdenie, že sú to peniaze z prepitného.

Minister Linić pritom nepripúšťa, že by jeho podriadení boli príliš prísni alebo dokonca zneužívali svoje 
postavenie. "Ľudia si zvykli neplatiť dane a podvádzať tak ostatných občanov Chorvátska. Mám pre nich 
jedinú správu: budete dodržiavať zákony a predpisy," povedal pre denník Jutarjni list na adresu 
podnikateľov, ktorí sa stavajú proti vlne prísnych kontrol a zavádzaní registračných pokladníc aj na tých 
najmenších miestach.
Nemilosrdný tlak na dodržiavanie predpisov v nedávnych týždňoch vyústil do zatvárania reštaurácií alebo 
barov i na ďalších miestach chorvátskeho pobrežia. Občas pritom nechýbali ani absurdné scény. Napríklad 
prípad revízora, ktorý nechal v cukrárni v centre Dubrovníku účtenku ležať na pulte. Keď sa pre ňu po 
niekoľkých minútach vrátil, predavačka ju už vyhodila do koša. Keď potom "zákazníkovi" potvrdenie nebola 
schopná vydať hneď, vytiahol odznak kontrolóra z finančného úradu a podnik nechal na niekoľko dní 
zavrieť.

Od tohtoročného leta navyše musia mať registračné pokladnice napríklad aj trhovníci. Nič nepomohli 
sťažnosti na to, že vydávaním účteniek za každú paradajku alebo uhorku budú len obťažovať a zdržiavať 
svojich zákazníkov.
Ministrovo tvrdenie, že prísne stráženie podnikateľov prinesie väčší výber daní, odmietajú napríklad 
predstavitelia Chorvátskej obchodnej komory. Podľa nich väčšina obchodníkov už dnes riadne platí  dane 

Šialenstvo „daňovákov“ je nákazlivé...
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aj ďalšie povinné platby ako zdravotné a sociálne poistenie. "Zdôrazňujeme, že krajiny EÚ väčšinou nemajú 
stanovenú povinnosť vydávať účtenky na tržniciach všetkým zákazníkom," píše sa vo vyhlásení komory.
Práve odkaz na údajnú bežnú európsku prax pritom často používa Linić a ďalší ministri. Obchodníci na 
povinné registračné pokladnice aj pre trhovníkov, ktoré zákon zaviedol od začiatku augusta, v Záhrebe i 
ďalších mestách reagovali po svojom. Väčšina z nich nevydali ani účtenku a to bez obavy z postihu. Ohlásili 
totiž protestný odchod na dovolenku a svoje prevádzky ani neotvorili.

Je to smiešne ale aj strašne frustrujúce vidieť „fanatických“ úradníkov, ako trestajú malých živnostníkov 
a trhovníkov! A za čo ich vlastne trestajú? Že nevydávajú pokladničné účtenky? Nie ich trestajú za to, že 
ich politici so svojimi oligarchami ukradnú štátu milióny a tie potom štátu chýbajú. Ale oligarchov nikto 
trestať a ani dodaňovať nikdy nebude! A aby sa nevedomým voličom zaslepili oči, potom kradoši – 
politici a oligarchovia určili iných vinníkov za to, že štátu chýbajú peniaze. Malých živnostníkov 
a drobných podnikateľov. Bezmocných chudákov, ktorí sú zmangľovaní systémom. 
A ako by sa to podľa OZ PPP malo zmeniť? Malí živnostníci a drobní podnikatelia, ktorí nezamestnávajú 
viac ako 10 pracovníkov a nemajú obrat väčší ako 500.000,- EUR ročne by nemali platiť žiadne dane a ani 
odvody, ani za svojich pracovníkov a nemali by byť ani plátci DPH. Nech si to všetko, čo zarobia aj 
nechajú. Nech majú z toho zárobku profit iba ich rodiny a rodiny ich zamestnancov. (v Novinách OZ 
PPP č. 14 bude uverejnený článok o „základnom príjme každého občana“ – odporúčame si pozorne 
prečítať). A potom by museli začať konečne platiť  štátu dane aj oligarchovia – nech si aj oni vyskúšajú 
aké to je... 

Vložený komentár OZ PPP:
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Daňové podvody treba podľa KDH riešiť reálne, nie fiktívne.

(časť z článku zverejneného v médiách)
Štát získal z daní za prvý polrok viac ako 4,1 mld. Eur. Registrácia firmy k DPH je v rukách úradníkov. 
Pokuty a penále nie sú daňovým výdavkom. Obchodníci skrátili tržby denne aj o tri tisícky. Podvody na 
DPH majú dosahovať až 3 miliardy eur...  Vyjadrenia nového generálneho prokurátora dávajú podľa 
podpredsedu KDH Miloša Moravčíka nádej, že sa klepne po prstoch podvodníkom a znížia sa daňové úniky 
na DPH. 
 
„Kažimír po svojom nástupe v apríli minulého roka inicioval vznik akčnej trojky ministrov financií, vnútra a 
spravodlivosti, ktorí mali pripraviť kladivo na daňové úniky. 

 vyhlásil Moravčík. 
Podpredseda KDH pripomenul, že minister financií na začiatku svojho pôsobenia hovoril o daňových 
únikoch na DPH vo výške 2,3 mld. eur, pričom považoval ich zníženie o viac ako miliardu eur počas 
niekoľkých rokov za realistické. „Nový generálny prokurátor dnes hovorí o daňových únikoch len v 
stovkách miliónov eur. Buď ešte nie je dostatočne zorientovaný, alebo dostal zlé podklady. 

 a dosahujú približne tri mld. eur. Vychádza to z 
pôvodných analýz ministerstva financií, z vývoja spotreby a z výberu DPH,“ zdôraznil Moravčík. 
 
Nižšie príjmy štátu z DPH za minulý rok oproti roku 2011 zvaľovala podľa Moravčíka vláda na dozvuky 
kolapsu na finančnej správe. „Ako je však možné, že podľa aktuálnej daňovej prognózy majú byť tohtoročné 
príjmy štátu z DPH o 39 miliónov eur nižšie ako minulý rok? A ako je možné, že majú byť o 428 miliónov 
nižšie ako v roku 2011? 

 
Svetielkom nádeje sú podľa Moravčíka vyjadrenia nového generálneho prokurátora. „Až realita výberu 
DPH však ukáže, či ide len o pekné reči alebo sa aj niečo dosiahne. 

 povedal. 

„Daňové podvody totiž treba riešiť reálne, nie fiktívne 
ako to doteraz robila vláda,“ konštatoval podpredseda KDH. 
 
Pri svojom vymenovaní do funkcie vyhlásil nový generálny prokurátor Jaroslav Čižnár boj proti daňovej 
kriminalite za jednu zo svojich priorít. „Chcem, aby prokuratúra intenzívnejšie vstupovala do daňových 
trestných stíhaní. Je neprípustné, aby v tomto období štát prichádzal o stovky miliónov eur, ktoré v pokladni 
chýbajú a tí, ktorí majú dane platiť, sú beztrestní,“ uviedol vtedy nový šéf prokuratúry. Pri potláčaní daňovej 
kriminality má po novom pracovníkom finančnej správy a policajtom pomôcť aj osem špecialistov z odboru 
osobitného určenia na Generálnej prokuratúre. 

Konečne trocha triezvy názor aj od „štandardných“ politikov Slovenska.

Jaromír Čižnár by si však mal dať pozor, aby to nedopadlo rovnako ako u ministra financií.

Po roku je z výberu daní zrejmé, že akčná 
trojka trafila kladivom slušných podnikateľov a podvodníci sa mu dokázali vyhnúť,“

Podvody na DPH 
totiž v minulom aj v tomto roku neklesali, ale narastali

Vláda Smeru boj s daňovými únikmi zatiaľ prehráva na plnej čiare,“ zdôraznil s tým, 
že žiaľ na neschopnosť spraviť poriadok s podvodníkmi doplácajú slušní ľudia, ktorým vláda zvýšila dane, 
odvody aj poplatky. Slušným ľuďom sa žije podľa neho horšie a podvodníkom lepšie. 

Aby bola jeho snaha úspešná, tak by si 
mal dať pozor na tri veci,“ Mal by sa podľa neho oboznámiť so skutočnou výškou podvodov na 
DPH, mal by sa snažiť prioritne chytať veľké ryby v DPH mafii a mal by byť opatrný pri spolupráci s 
tými, ktorí sa len tvária, že podvodníkov chytajú. 

Vložený komentár OZ PPP:
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Sankční podmínky: 
Banky jsou drsnější než značkové úvěrové společnosti.

(časť z článku zverejneného v médiách)
Mnoho lidí má v sobě zakořeněný předsudek vůči značkovým nebankovním úvěrovým společnostem. 
Domnívají se, že u nich je spotřebitelský úvěr méně bezpečnější a ke klientům méně vstřícnější než 
spotřebitelský úvěr u banky. Jak ale ukázalo srovnání serveru bankovnipoplatky.com, není tomu vždy tak.
Budete-li v prodlení se splátkami, připravte se na upomínky za stovky korun.

Ochraně klientů v různých oblastech finančního trhu se věnuje již několik společností, které často 
upozorňují na nekalé praktiky především v oblasti úvěrování. Patří mezi ně například Člověk v tísni, 
Navigátor bezpečného úvěru či server bankovnipoplatky.com.

Úvěrové smlouvy bank jsou komplikované. 
Server bankovnipoplatky.com se zaměřil na to, jak se po půl roce změnila etika jednání bank ohledně sankcí 
za nesplácení úvěru. „Banky mají stále velmi komplikované smlouvy o spotřebitelském úvěru, které navíc 
nejsou zcela transparentní a neupozorňují na všechny sankce, kterým může být spotřebitel vystaven,“ 
upozornil Patrik Nacher.

Podle něho je například nejasná frekvence, s jakou mohou banky posílat upomínky, a cena, kterou mohou 
klienti nakonec bance za taková upozornění zaplatit. Překvapivá je také například cena mimořádných 
splátek u některých bank či úvěrů a poplatky, které jsou s nimi spojené.

Velké rozdíly jsou u bank v otázce, kdy začínají řešit závazek po prodlení – některé téměř obratem, některé 
dávají klientům až jeden týden času na nápravu.

„Lidé by si před přijetím úvěru měli uvědomit nutnost jeho pravidelného splácení, ať už se jedná o banku, 
nebo o značkovou nebankovní úvěrovou společnost. Na druhou stranu by měli být před riziky, která jsou s 
úvěrem spojena, transparentně a zřetelně upozorněni,“ uvedl Patrik Nacher.

Rady, jak se ochránit a na co si dát pozor.
 Zaměřte se i na uvedené sankce. Ověřte si, zda smluvní podmínky obsahují 

nejen cenu každé upomínky, ale i to, zda je omezen počet upomínek, který vám banky mohou poslat.

Mnohdy klienti podepisují například právo jednostranné 
změny smluvních podmínek ze strany banky, právo zesplatnění úvěru bez vědomí spotřebitele apod.

Z jejich šetření vycházejí například závěry, že podmínky bank u spotřebitelských úvěrů nejsou 
dostatečně transparentní a pro klienty představují větší riziko, než tomu je u podobných úvěry od 
značkových nebankovních institucí. Podle jejich zjištění už také neplatí pravidlo, že banky mají 
spotřebitelské úvěry levnější než značkové úvěrové společnosti.

Ze zjištění serveru vyplývá, že klienti by měli být ostražití ve chvíli, kdy si budou u banky brát spotřebitelský 
úvěr, a to nejen co se týče ceny, kterou nakonec zaplatí, ale také s ohledem na sankce, kterým budou 
vystaveni v případě, že se se splácením opozdí, nebo dokonce nebudou schopni úvěr jako takový splatit.

Smlouvu si důkladně přečtěte.

Dejte pozor na to, jaká práva bance podepisujete. 
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Zaměřte se na to, zda podepisovaná smlouva obsahuje skutečně všechny sankce, a zda neodkazuje na 
některá další interní pravidla banky.

Všímejte si všech dalších ustanovení, která vás jako spotřebitele zavazují k poplatkům. 

Nepolevujte v ostražitosti jen proto, že podepisujete smlouvu s bankou.

 Trvejte na tom, aby ve smlouvě byly explicitně uvedeny všechny 
detaily, včetně všech sankcí, nebo aby tato pravidla byla nedílnou součástí smlouvy, kterou podepisujete.

Nepodceňujte ani 
takové poplatky, o kterých se domníváte, že se vás nikdy týkat nemohou. Ve chvíli, kdy na ně dojde, se pro 
vás může stát půjčka opravdu drahou.

 Ani ta není zárukou férového 
přístupu a absence rizik s úvěrem spojených. Neměřte vždy jen cenu úvěru, ale důkladně prostudujte také 
všechny sankce, které obsahuje.

Aj naša najbližšia krajina Česká republika v podstate prežíva podobné problémy ak Slovensko. Ale majú 
jednu veľkú výhodu. Česi sú už  takí, že vidia a chápu oveľa rýchlejšie ako Slováci. Takže pre malé 
zopakovanie si češtiny uvádzame tento článok v pôvodnom znení. Pozor ale aj na podstatu článku – to, že 
si požičiate peniaze v banke, nemusí byť lepšie ako si požičať peniaze od „bezkrkého“ úžerníka. 
Jednoducho peniaze a ich negatívna sila ľudí veľmi spodobujú! 

Vložený komentár OZ PPP:

(časť z článkov zverejnených v médiách)

Okrem poslancov opozície sa do rozpočtu Ficovej vlády pustili aj analytici. "Takto vyzerá rozpočet, keď 
vláda reálne nemá záujem zavádzať štrukturálne reformy a šetrí námatkovo, nesystematicky," tvrdí Radovan 
Ďurana, analytik združenia INESS. Podľa Ďuranu v štátnom míňaní pokračuje plytvanie. Navyše sa 
rozpočet oproti minulému roku nijako nápadne nezmenil, čo opäť nasvedčuje, že vláda sa nepúšťa do 
zásadných zmien. "Mierne posuny sú čiastočne odzrkadlením priorít, ale ide o malé percentá z celkového 
rozpočtu. " dodáva 
Ďurana.

Ďurana upozornil aj na inú perličku, takzvané superdividendy. "Niektoré štátne 
podniky, ktoré nie sú zadlžené a dobre zarábajú, si zoberú úver, aj keď ho nepotrebujú," informoval Ďurana 
vo videu na stránke magazínu Týždeň. Podľa neho má ísť najmä o distribučné spoločnosti, v ktorých má štát 
podiel. Z takto zafinancovanej spoločnosti si potom akcionári, teda aj štát, nechajú vyplatiť superdividendu. 
Ďurana tvrdí, že tento manéver má štátu priniesť ešte v tomto roku 400 miliónov eur, ktoré sa však neobjavia 
v štátnom dlhu.

Plytvanie pokračuje ďalej, o reformy vláda nemá záujem, šetrenie je náhodné a nesystémové. Aj takto 
zhodnotili analytici návrh štátneho rozpočtu, ktorý mala v stredu na stole vláda. Vláda navyše vymyslela 
pozoruhodnú účtovnú fintu, vďaka ktorej si prilepší o štyristo miliónov!

Navyše veľká časť výdavkov je definovaná podľa toho, na čo je možné použiť eurofondy,

Finta za miliardu. 

Šokujúce slová o rozpočte: Vláda kamufluje dlh, môže utrácať ďalej!
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Papierovo pôjde o dlh dobre hospodáriacich firiem. "Je to v podstate taká nepoctivá privatizácia, keď sa 
pridaná hodnota firmy nebude deliť len medzi akcionárov, ale aj medzi úverujúce banky. Neštandardná 
metóda," 

Keď dlh presiahne 57% HDP, 
vláda bude musieť predložiť vyrovnaný rozpočet, čo by znamenalo kruté úsporné opatrenia.

(pre opakovanie si faktov 
pozrite si Úvodník v Novinách OZ PPP č.11 o „rozvádzaní slova samoosprostenie“).  

zhodnotil Ďurana pre Topky.

Okrem toho vláda predala časť zásob zo štátnych hmotných rezerv. Spolu tak získa až miliardu eur, ktorú 
však nemusí zapísať do štátneho dlhu.

Podľa analytika Igora Kissa z Inštitútu hospodárskej politiky sa však Slovensko, ani Európa nemôžu 
dlhodobo zameriavať na šetrenie, keďže takto utlmujú výkonnosť ekonomiky. Ako povedal pre TASR, 
plánovaný deficit je síce reálny, ale je vysoké riziko, že predpoklady vlády sa nenaplnia. Navyše vláda 
plánuje zvýšenie verejného dlhu, čím sa môže dostať pod tlak dlhovej brzdy. 

Keby toto urobil obyčajný podnikateľ vo svojej firme, tak by ho prvá daňová kontrola zlikvidovala 
a skončil by vo väzení za podvody. No štát to môže urobiť, lebo on sa kontroluje iba sám – tzv. 
samokontrola a iba sám a sám sa tiež môže potrestať – tzv. samopotrestanie 

Vložený komentár OZ PPP:

(časť z článku zverejneného v médiách)
Vraj mladí ľudia majú zmeniť svet, v ktorom sa vyhadzuje jedlo, kým milióny ľudí hladujú. Táto vskutku 
„revolučná“ alternatíva kázne našich matiek typu „ty nechceš jesť špenát a deti v Afrike by sa oň pobili“ 
najlepšie charakterizuje plytkosť pápežovho posolstva na Svetových dňoch mládeže v Riu de Janeiro. 
Zmierenie sa s homosexuálmi, ale iba ak sa nebudú homosexuálne správať, je zas asi tak zmysluplné ako 
pokus nakresliť guľatý trojuholník. Proste plytkosť a absurdita - to sú najnovšie pápežove posolstvá. 

Pápež František je sympatický chlapík a on sám pravdepodobne naozaj verí tomu, čo hovorí. Priznajme si 
však, že v Riu nebol vo svojej životnej forme a že mnoho vecí, ktoré povedal, neboli objavné. Nazvať dílerov 
drog predavačmi smrti – no povedzme to mierne, sú aj objavnejšie a menej ošúchané metafory. Vyzývať na 
boj s nimi prispeje k ich porážke asi ako modlenie sa za ukončenie  tropického počasia - teda vôbec. Celkovo 
dá sa povedať, pápežovi dochádza po jeho zdanlivej počiatočnej revolučnosti dych. 

V čase, keď ju prenasleduje 
pokles veriacich, bolo treba nasadiť presne osobnosť tohto typu. Úprimnú, bezprostrednú, schopnú 
pritiahnuť nových zákazníkov. Preto bolo treba nové posolstvá a pápež ich aj  hlásal. Darovať nebo aj 
„dobrým“ ateistom bolo vskutku revolučným aktom, ktorý však bohužiaľ hneď aj ukázal na hranice 
pápežovej moci - okamžite bol skorigovaný a jeho vyhlásenie bolo patrične vysvetlené katolíckou

Jedným 
dychom však treba dodať, že iba pápež za to nemôže. Vinná je celá katolícka cirkev.

Nie je to však iba jeho 
vina, problémom nie je pápež, ale organizácia, ktorú reprezentuje.

Katolícka cirkev si svoju imidžovú figúrku - pápeža - vybrala naozaj dobre. 

Komentár: Pápežove prázdne a falošné slová.
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hierarchiou vo Vatikáne.

Toto však nehrozí. Stačí si pozrieť neskutočnú drzosť katolíckej cirkvi, ktorá na Slovensku - z 
akého titulu, kto ju volil? -  zase radí vláde ako pristupovať k homosexuálom či jej hamižnosť v honbe za 
vrátenie majetkov v Čechách. Nie, žiadna revolúcia sa nekoná, cirkev sa ziskov z náboženstva nevzdá, na to 
je obchod s ľudským strachom zo smrti príliš výnosný...

Cirkev proste chce iba zmeniť imidž, nie však svoj produkt. Je jasné, že v takejto kampani jej hlavná tvár 
bude – nie svojou vinou - skôr či neskôr pôsobiť smiešne a plytko, aj keď jeho PR tím sa bude snažiť stále 
tvrdiť, že ide o revolúciu. Tak ako pápež v Riu, keď si nasadil čelenku, čo bolo jeho PR tímom vykladané ako 
spolucítenie s Indiánmi. Či pápežovo „spontánne“ napitie sa z čaju podaného -určite náhodným - človekom 
v dave, čo bolo zas členom jeho tímu prezentované ako odvaha. Panebože, veď čo všetko v tom čaji mohlo 
byť, zavýjal nejaký kňaz deň potom na CNN.

K absurdite najväčšej „spoločnosti s ručením obmedzením“ na svete zvanej „katolícka cirkev“ ani nieto 
čo dodať. 

Veľmi dobre spracovaná a objektívna kniha o skutočnej povahe Vatikánu. 
Určitá paralela tu ale existuje aj so svetom veľkej politiky. Všade tam, kde moc, peniaze a osobná 
chamtivosť ľudí zvíťazí nad všetkými dobrými ľudskými vlastnosťami to vyzerá totiž rovnako. Keď sa 
pozriete na to ako sa k národu správajú slovenskí politici, tak je to úplne rovnaké, ako tá morálna bieda 
v katolíckej cirkvi. Všetko je iba o peniazoch, klamstve, marketingovej politike, moci a ohlupovaní 
voličov prázdnymi frázami. 

 Tá chce len zmenu imidžu, avšak nie svojho  produktu - a už vôbec nemieni dávať 
jeho bonusy, teda nebo, aj inému ako svojim zákazníkom.     

Marketingoví znalci však vedia, že ak klesá príťažlivosť produktu - v tomto prípade katolíckeho náboženstva 
- tak zmena imidžu na zvýšenie predaja nestačí a treba meniť aj produkt samotný. V prípade katolíckej 
hierarchie by bola najúčinnejšou zmenou pokora, dobrovoľné vzdanie sa nehorázneho materiálneho 
bohatstva ako i presvedčenia, že práve oni sú tí vyvolení, lebo oni vraj vedia, čo nevie nikto, teda že čo 
bude po smrti. 

Môžeme iba odporúčať si prečítať knihu od Michaela Hebeisa – Čierna kniha katolíckej cirkvi 
... a neuveď nás do pokušenia. 

Vložený komentár OZ PPP:
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Balamútenie na entú... 
Európanom chce Barroso vnútiť úspešný príbeh.

Európska únia chce zlákať mladých na veľký úspešný príbeh. Problémom je, že svetlejšie zajtrajšky nám 
už v minulosti sľubovali, realita je však úplne opačná.

Vízia pracuje s predpokladom, že ľudia zatiaľ nestratili dôveru vo veľké 
príbehy.

Aj keby sa deti museli v školách naučiť nový príbeh "úspešnej Európy" naspamäť, to 
ešte neznamená, že mu v skutočnosti uveria.

Európsky supernárod. 
ku ktorému by mal úspešný európsky príbeh dopomôcť jednotným myslením - nie v duchu, čo 

si mám myslieť, ale o čom mám premýšľať.

nový 
ideál, s ktorým by sa mali identifikovať - európsky supernacionalizmus.

Nový intelektuálny konštrukt.

Francúzi si kultúru ochraňujú.

Britský 
premiér David Cameron plánuje na rok 2017 referendum o zotrvaní alebo vystúpení Veľkej Británie z EÚ. 

Európsky parlament za zbytočnú inštitúciu, ktorej členovia sú 
nekompetentní a ešte k tomu agenti nadnárodných finančníkov. Nórsko nemá vôbec záujem vstúpiť do 
EÚ. A Island vážne zvažuje svoje vystúpenie z EÚ... 

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso povoláva do služieb umelcov, intelektuálov, vedcov, 
akademikov i bežných občanov. Chce od nich, aby vytvorili príbeh svetlej budúcnosti Európskej únie (EÚ). 
Barroso chce príbeh, ktorý by bol tolerantný ku všetkým. Jeho hlavnou úlohou je vzbudiť vieru v zjednotenú 
Európu u mladej generácie. 

 Pri budovaní nového raja, ale nemožno zabúdať na režimy, ktoré svetlejšie zajtrajšky sľubovali v 
minulosti.

Obrovským nebezpečenstvom Barrosovho kultúrneho imperializmu nie je v skutočnosti nanútenie toho, čo 
si majú ľudia myslieť. 

 Najmä keď dospejú a budú si hľadať prácu. V politickom 
celku, kde nezamestnanosť trápi takmer každého tretieho mladého človeka, možno vnímať podobné snahy 
ako nahrádzanie skutočného problému vymysleným pseudoproblémom.

Oveľa väčšie starosti môže vyvolať snaha o vytvorenie takzvaného európskeho 
supernároda, 

 Na veľkoeurópskom príbehu by sa mali podieľať napríklad 
maďarský spisovateľ György Konrád, dánský novinár Per Nyholm či český ekonóm Tomáš Sedláček. Podľa 
Konráda by sa Európa už konečne mala odbremeniť od národného štátu. Ľudom sa chce podsunúť 

 "Naši občania si uvedomujú, že mnohé z problémov, rizík a hrozieb pre ich 
blaho presahujú úroveň národného štátu, takže riešenia to musia robiť tiež," povedal pred mesiacom José 
Manuel Barroso vo Varšave. Ten je presvedčený, že aj dopady krízy dokáže Únia riešiť lepšie spoločne, ako 
keby to bolo iba v kompetencii národných štátov. Podľa Barrosa sa mladá generácia s EÚ dokáže len málo 
identifikovať, preto musí Únia vytvoriť intelektuálny konštrukt, s ktorým by sa stotožnila.

 V súčasnosti EÚ pracuje aj na trans-atlantickej obchodnej dohode s USA. 
Iniciatíva vytvoriť väčší trh je sa asi najmenej po vôli Francúzom. Tí žiadajú, aby boli európsky film a 
televízny priemysel z obchodných rokovaní aspoň načas vylúčené. Obhajujú to cieľom chrániť regiónu 
kultúrnu rozmanitosť. "Je to súčasť antiglobalizačnej agendy, ktorú považujem za absolútne spiatočnícku," 
komentoval francúzske snahy Barroso. Dodal, že je za kultúrnu rozmanitosť, ale nie utesnenie Európy. 
Barrosov eurooptimizmus nielenže nezdieľa množstvo radových Európanov, ale ani politikov. 

Maďarský premiér Viktor Orbán označil 
 

O pánovi Barrosovi  sme (opakovane) podrobne písali v Novinách OZ PPP č.11. Tento skrachovaný 
portugalský politik od mladosti fanatický maoista, komunista a proletár, nám teda ide vyrobiť európsky

Vložený komentár OZ PPP:
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supenárod! Premýšľali ste nad tým kto vlastne aktuálne reprezentuje Európsku úniu? Kto sú to tí 
fantastickí vodcovia, ktorí nám idú vyrábať ten supernárod v Európe? Takže v krátkosti aspoň tí hlavní 
super európsky super hrdinovia a vodcovia národov Európy aktuálni v roku 2013:

José Manuel Barroso – predseda Európskej komisie, 
Herman Achille Van Rompuy - je stály predseda Európskej rady, neoficiálny názov je prezident 
Európskej únie,
Catherine Margaret Ashtonová, barónka Ashton of Upholland - vysoká komisárka pre zahraničnú a 
bezpečnostnú politiku EÚ (ministerku zahraničných vecí EÚ),

zoznam slovenských poslancov Európskeho parlamentu zvolených vo voľbách v roku 2009.
SMER-SD - Monika Flašíková-Beňová, Boris Zala, Vladimír Maňka, Monika Smolková, Katarína 
Neveďalová
SDKÚ-DS - Eduard Kukan, Peter Šťastný
SMK - Edit Bauer, Alajos Mészáros
KDH - Anna Záborská, Miroslav Mikolášik
SNS - Jaroslav Paška
ĽS-HZDS - Sergej Kozlík

Na záver iba jedna veľmi jednoduchá otázka. Predstavujú títo ľudia pre vás „príbeh svetlej budúcnosti 
Európskej únie (EÚ), príbeh, ktorý by bol tolerantný ku všetkým a jeho hlavnou úlohou by bolo vzbudiť 
vieru v zjednotenú Európu u mladej generácie?

A na úplný záver jedna rada pre pána Barrosu, ako na to! On ako presvedčený maoista, komunista 
a proletár určite pochopí, že jediná úspešná cesta budovania tej úžasnej super Európy je niečo na 
spôsob Severnej Kórei. Otázka je či aj ľudia v Európe si budú myslieť, že práve režim ako v Severnej 
Kórei je to čo urobí Európu super štátom? My veríme, že až takto nakoniec nedopadneme! 

(časť z rozhovoru zverejneného v médiách)

Skorý príchod "veľkej vojny" predpovedá svetu americký trendový prognostik Gerard Celente, ktorý sa 
okrem iného preslávil aj varovaním pred veľkou hospodárskou krízou, ktorá naozaj prišla. Znepokojená je aj 
americká armáda, ktorá analyzuje možnosti konfliktov v prípade rozpadu EÚ.
Celente vidí vo svete hneď niekoľko problematických oblastí, konflikt v ktorých sa môže rozrasť do 
globálnych rozmerov. Okrem Iránu nimi môžu byť revoltujúca Sýria, Egypt, krajiny severnej Afriky a 
dokonca aj Európska únia a samotné USA.

Hrozí svetu globálny konflikt?

Prognostik Gerard Celente - odborník, ktorý predpovedal 
svetovú krízu: Ľudstvo sa rúti do veľkej vojny!
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"Veci, ktoré sa dejú po svete, jasne naznačujú prichádzajúcu vojnu. Média a vlády štátov sú však natoľko 
slepé, že nevidia, alebo odmietajú vidieť, čo sa deje," 

Všetko je podľa neho "len o rope" a západní politici sú "sociopati", ktorí sa zaujímajú len o svoj prospech 
a nevedia posúdiť strašné dôsledky svojich činov. 

uviedol pre Trends Journal.

Európsku úniu, ktorá sa zmieta v dlhovej kríze, podľa neho ohrozuje aj "tsunami utečencov." Ide najmä o 
ľudí z konfliktmi sužovaných krajín na juhu. Situácie na starom kontinente sa boja aj vojenské elity USA. 
Podľa portálu czechfreepress.com uvažuje Pentagon o nasadení americkej armády v prípade, že by sa 
EÚ začala rozpadať, čo je scenár, ktorý po prípadnom nezvládnutí záchrany eura reálne hrozí.

"Myslím, že je tam potenciál vypuknutia občianskych nepokojov," citovala šéfa americkej armády Martina 
Depseyho televízia Al-Džazíra.

Prognostik Celente vidí najbližšiu budúcnosť pesimisticky a nešetrí ani svoju krajinu. “Celá Amerika už len 
posluhuje dlhom. Všetci pracujú pre banky. Keď sa krajina zrúti, nastane celosvetové obdobie temna 
podobne ako po páde Ríma," predpovedal.

Radí pozrieť sa do histórie na obdobia, ktoré nasledovali po období ekonomických ťažkostí a prepadov. "Keď 
trhy v roku 2008 skolabovali, nastala panika. Rok 2009 bol rokom celosvetových sanácií a stimulov. Nafúkla 
sa sanačná bublina, ako sme ju nazvali. Povedali sme, že až táto bublina praskne, keď už sa vládam 
nebude dostávať peňazí na stimulácie, príde nutne vojna. K tomu to teraz smeruje," uviedol Celente pre 
český portál.

Za najpravdepodobnejší spúšťač globálneho konfliktu považuje veľký teroristický útok proti USA a 
následnú vojnu v Iráne. Argumentuje absurdnými sankciami, ktoré USA voči tejto krajine presadzujú. 
"Čím sa Irán tak veľmi previnil voči medzinárodnému spoločenstvu? Čo iného Irán urobil, ako to, že donútil 
panovníka, aby opustil úrad, ktorý preňho ukradli v roku 1953 Spojené štáty a Británia, keď zvrhli 
demokraticky zvolenú Mosaddekovu vládu?" pýta sa.

V poslednej dobe európsky politickí lídri už iba opakujú na otázku „Načo je národom Európy vlastne 
Európska únia?“ rovnakú odpoveď, že nato „Aby sa v Európe nemohla zopakovať vojna medzi národmi“. 
Ľudia si skutočne prestali uvedomovať reálne nebezpečenstvo vojny. A tiež skazu, ktorú vojna vždy 
narobí. Pre mladú generáciu pojem „VOJNA“ je bohužiaľ iba fráza, ktorú stotožňujú maximálne 
s nejakou počítačovou hrou, alebo americkým akčným filmom. Pre dnešných mladých ľudí sú hrôzy 2. 
svetovej vojny a obete Púnskych vojen na asi rovnakej úrovni – bolo to strašne dávno a nás sa to už vôbec 
netýka. Ako sa ale bohužiaľ hlboko mýlia! Je historicky smutný fakt, že vojny vždy vyprovokujú tie 
generácie ľudí, ktorí nikdy vojnu nezažili. A potom, ako vojna skončí, títo istí ľudia (ak prežijú), až do 
smrti moralizujú, že vojna je strašná a treba budovať iba mier. Na druhej strane dnešný spôsob 
budovania Európskej únie skôr konflikty a napätie medzi národmi zväčšuje. Myšlienka EÚ je dobrá, ale 
realizujú ju nevhodní a neschopní ľudia. Takže „uvidíme, ako povedal slepý, hluchému“!    

Vložený komentár OZ PPP:
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Riešenie hospodárskej krízy či len bluf? 
Prijaté opatrenia sú deravé ako ementál.

(časť z článkov zverejnených v médiách)
Hrajú sa politici len na riešenie niekoľkoročnej hospodárskej krízy alebo sú prijaté opatrenia naozajstným 
liekom? Analytici sú značne skeptickí.

Súvisiace správy - Zmierniť dopady krízy môže oceliarstvo a automobilový priemysel, tvrdí premiér Fico. 
Česko trápi dramatická ekonomická kríza. Úradnícka vláda mu nepomôže. Väčšina Grékov si myslí, že rok 
2014 bude ešte horší ako ten súčasný. Grécka vláda schválila zákon o prepúšťaní v štátnom sektore. Stratili 
ste prácu? Vyhnite sa izolácii a ostaňte aktívnym. Eurozónu čaká liečba Lotyšskom, mala by zabrať. Ako totiž 
naznačujú, riešenia, ktoré Brusel či Washington prijali, nie sú dostatočné a majú plno dier.

V prípade Spojených štátov existuje možnosť výrazného rastu úrokových sadzieb na trhoch v dôsledku 
ukončenia kvantitatívneho uvoľňovania menovej politiky. To by následne mohlo mať negatívny vplyv na 
ekonomický rast.
V Európe zasa existuje riziko, že pôžičky zo záchranných plánov krajiny nebudú schopné splácať. Na druhej 
strane, pridlhé pokračovanie uvoľnenej menovej politiky by zasa mohlo viesť k zlej alokácii kapitálu a ďalším 
bublinám. 

Je tu tiež  fakt, že nikto systematicky neriešil osud mamutích finančných inštitúcií, „ktoré sú príliš veľké na 
to, aby padli“. Takže štáty ostávajú viac-menej ich rukojemníkmi.

Problematické štáty Únie, zatiaľ nepokročili v oblasti konkurencieschopnosti a Únia ako celok tak zatiaľ 
nedokázala nenaštartovať ekonomický rast. Nepokročila veľmi ani diskusia o bankovej únii a navrhované 
mechanizmy na riešenia krízy sú veľmi kontroverzné a stretli sa napríklad s odmietavou reakciou zo strany 
Nemecka. 

Stále dookola to  isté.  Maloverní ľudia sa pýtajú svojich politikov – čo máme robiť? A politici zo svojich 
luxusných kancelárií im odkážu – pridajte a robte viac. Veď pre politikov platí, že – „ako my budeme 
robiť, tak si oni budú žiť“! Kedy už konečne ľudia pochopia, že politici pre nich nikdy nemali a ani nikdy 
mať nebudú žiaden návod a recept na to – čo máme robiť. Táto hra medzi ľuďmi – voličmi a ľuďmi – 
politikmi je taká otrepaná, až je neuveriteľné, že stále tak dokonale funguje!? 

Vložení komentár OZ PPP:
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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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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“. 

Noviny OZ PPP č. 13. (august, 2013) 
Aj v horúcom lete nás dokážu naši politici a úradníci riadne schladiť! Poslanec Škripek NR SR dostal od Boha dar 
vodcovstva.  Poslanec NR SR za Smer-SD Ľuboš Blaha do strany Smer-SD nevstúpil a ani to neplánuje. Daňovým 
podvodníkom bude dýchať na krk nové superkomando... A to, že sa v lete a cez prázdniny nič nedeje..? 

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. 


