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Venujte prosím pozornosť 
tomuto oznamu!

Vo vnútri týchto Novín OZ PPP č.14 zverejňujeme výzvu politickej 
strany OĽaNO určenú pre všetkých aktívnych občanov Slovenska 

na podporu zmeny ústavného zákona o referende. 

Tento návrh mení zákon, tak aby konečne referendum 
bolo užitočným a praktickým nástrojom priamej demokracie 

a bude predložený už na októbrovej schôdzi NR SR. 
V časti inzercie uvádzame celé znenie dokumentov 

predložených na túto schôdzu parlamentu. Priatelia prosím 
podporte túto iniciatívu pána Matoviča a jeho poslancov. 

Pevne veríme, že týmto krokom sa konečne otvorí diskusia 
o pragmatické riešenie zmeny zákona o referende. 

Len nesmieme túto myšlienku a snahu nechať zamrieť. 
Je to len a len na nás všetkých, ktorí sme sa rozhodli 

právne prebudiť a urobiť niečo so svojimi životmi 
a našou spoločnosťou. 

Ďakujeme všetkým, ktorí podporia tento návrh zákona 
o zmene referenda a budú za takúto zmenu spolu s nami 

bojovať až do víťazného konca. 

Motto Novín OZ PPP č.14
Demokracie je systém, ktorý zaručuje, že nemáme lepšiu vládu, ako si zaslúžime.

(alebo aj trocha inak vysvetlené) Ako my budeme pracovať, tak si naši politici 
a ich oligarchovia budú žiť.
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Takto to zrejme nebude fungovať!
Ak nikto nič neurobí, tak žiadna zmena nemôže nastať!
To potom nemá zmysel vôbec dačo robiť!

PODPORTE novú iniciatívu pána poslanca Igora Matoviča a jeho strany OĽaNO! 

Preto PRIATELIA podporte tak ako viete, tento návrh pána Igora Matoviča a strany OĽaNO. Nech nás 
tie  „štandardné politické strany“ už nebudú môcť v budúcnosti iba  arogantne ignorovať! Nech majú 
strach, že aj nad nimi a ich oligarchami je ešte niečo viac – Vôľa ľudu vyjadrená v slobodnom a platnom 
referende. 

Vo vnútri týchto Novín OZ PPP zverejňujeme výzvu strany OĽaNO určenú pre všetkých aktívnych občanov 
Slovenska na podporu zmeny zákona o referende. Tento návrh zmeny zákona, tak aby konečne referendum 
bolo užitočným a praktickým nástrojom priamej demokracie bude predložený už na októbrovej schôdzi NR 
SR. Nedovoľme aby ju poslanci z ostatných „štandardných politických strán“ zmietli už v prvom čítaní. 
Urobme všetko, čo ako občania môžeme urobiť, aby sa s týmto návrhom NR SR začala vážne zaoberať. Nech 
poslanci z týchto  „štandardných politických strán“ túto novelu posunú aspoň do druhého čítania. Nech 
o tejto téme začne vo verejnosti diskusia. Nech v tejto téme sa začne konečne reálne konať!

Verte, že ZMENA JE MOŽNÁ. Nezabúdajte, že aj iná dogma politikov a to ich nedotknuteľnosť vo forme 
poslaneckej imunity je už minulosťou! Vezmime politikom aj ďalšiu dogmu a to, že nebudú môcť rozhodovať 
o Slovensku a nás všetkých bez nášho súhlasu! 

V Novinách OZ PPP č.13 v auguste 2013 sme na popud mnohých našich PARTNEROV 
a SYMPATIZANTOV rozbehli nový projekt „ZMENA JE MOŽNÁ“. Išlo o principiálny návrh na systémovú 
zmenu slovenskej spoločnosti formou zmeny volebného systému a systému referenda na Slovensku. Tento 
projekt sme začali robiť preto, že to od nás žiadali desiatky našich čitateľov a prispievateľov. Deklarovali, že 
prezentujú rovnaké názory stoviek ďalších ľudí.   V Novinách OZ PPP č.13 sme preto spracovali základnú 
ideu tohto nápadu – návrhu na zmenu. Noviny sme rozposlali cca na 2000 cielených adries. Mimo iného 
poslancom NR SR, politikom, politológom, slovenským osobnostiam, odborníkom, iným občianskym 
združeniam a nadáciám s podobným zameraním, mestám a obciam a mnohým iným ľuďom, ktorí podľa nás 
majú spoločenskú silu začať robiť nejaké zmeny. 

Na začiatok sme od nikoho nič iné nechceli, iba to, aby nám spätne aspoň  deklaroval, že má o takýto 
návrh vôbec záujem. A že podporuje OZ PPP v jeho aktivitách začať na túto tému spoločenskú diskusiu.

Aké je ale naše veľké prekvapenie? Uplynul už viac ako mesiac a nikto v podstate na tento náš projekt 
nereaguje! Dokonca ani tí naši   PARTNERI a SYMPATIZANTI, ktorí od nás spracovanie tejto témy vlastne 
žiadali! 

Takže je to znova iba klasický stav podoby všeobecnej občianskej ľahostajnosti slovenských občanov 
k veciam verejným.

Je zrejmé škoda pripomínať, že pokiaľ občania skutočne nechcú žiadne zmeny, tak žiadne zmeny ani 
nenastanú. Možno drvivej väčšine občanov Slovenska úplne vyhovuje takýto stav spoločnosti. A zrejme tých 
zopár desiatok iných občanov, ktorým sa podoba slovenskej spoločnosti v dnešnej realite nepáči, ich 
v podstate iba obťažujú a otravujú. Zrejme je to všeobecný spoločenský stav Slovenska.Príklad, ktorý  
potvrdzuje to, že Slováci nemajú reálny záujem riešiť ani závažné spoločenské témy je neúspech všetkých
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referend konaných od roku 1993. Až na jedno - to o vstupe Slovenska do EÚ. Aj pri tomto sa objavili 
konšpiračné teórie, že bolo tiež neplatné. Ale muselo sa „trocha upraviť“, aby bolo platné, lebo by to bola 
neskutočná hanba pred celou Európou. Viditeľne a nespochybniteľne súčasné generácie slovenských 
občanov nemajú záujem riadiť chod spoločnosti formou tzv. občianskej demokracie. To znamená, že nemajú 
záujem rozhodovať o veciach verejných a dôležitých, ktoré sa týkajú zásadných problémov štátu sami vo 
forme referenda. Radšej drvivá väčšina občanov nechá toto rozhodovanie na subjektívnych rozhodnutiach 
politikov, ktorí sú práve pri moci. To, že žiaden politik nemá mandát na rozhodovanie o veciach, ktoré sa 
týkajú skutočne všetkých občanov Slovenska, je zrejme tiež tejto „občianskej väčšine“ jedno. 

Nechápeme tento psychologický stav a reakciu našich spoluobčanov, nakoľko je v príkrom rozpore s ich 
názorom! Tento svoj názor vyslovili na tému krízových ekonomických reforiem (celý článok je 
uverejnený v Novinách OZ PPP). Nie sú spokojní ako vládnuci politici rozdeľujú naše spoločné peniaze 
a nie sú spokojní s tým, že sa v skutočnosti pomáha iba bohatým. V podstate iba malej a vyvolenej vrstve 
oligarchov! A preto existuje iba jediné a funkčné riešenie súčasnej spoločnosti – priama moc ľudu 
formou referenda a zmeny volebného systému. Občania začnite konečne niečo riešiť pre seba a svoje 
rodiny. 

To znamená, že akákoľvek veľká skupina angažovaných ľudí bude mať právo v tomto štáte reálne niečo 
zmeniť! A ktokoľvek z oprávnených voličov bude mať právo reálne vyjadriť svoj názor na zásadné verejné 
veci. 

Na začiatok úplne postačí ak akokoľvek podporíte v tejto snahe OZ PPP a podporíte tiež stranu pána 
Igora Matoviča – OľaNO. Pán Matovič so svojimi poslancami už na októbrovej schôdzi predloží 
v Národnej rade SR návrh zákona na zmenu kvóra (platnosti) referenda. Ide o zníženie súčasnej 
podmienky, že sa musí referenda zúčastniť 50% všetkých voličov pre jeho platnosť. A nech výsledok 
referenda je pre štát záväzný a musí byť vyhlásený ako zákon. 

Nech o nás a našom Slovensku už nerozhoduje iba zopár ovplyvnených politikov zo „štandardných 
politických strán“ a oligarchov, ktorí ich financujú!

September 2013 www.royaldevelopment.sk
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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!

!!!  Darujte 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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Čo je vlastne demokracia? 
Na Slovensku je to zatiaľ „Zvoľ si svojho zlodeja“

Pred nedávnom sme dostali od Partnera OZ PPP zaujímavý článok – názor na porovnanie podoby 
demokracie medzi Slovenskom a Švajčiarskom. Až pri pohľade do takéhoto „zrkadla rozdielov“ vidieť 
prečo sa Slovensko nachádza v podobe smutnej aktuálnej politickej situácii a prečo je Švajčiarsko v inej 
politickej situácii pri riadení vecí verejných svojimi občanmi...

Premýšľajte prosím všetci o tom či takéto 
niečo chcete aj do budúcnosti, alebo chcete konečne zmenu volebného systému a systému referenda aj 
na Slovensku. Zmena je možná – na to nikdy nezabúdajte.  

Prečo by tieto dobré a fungujúce volebné 
princípy priamej demokracie nemohli platiť aj na Slovensku?

Demokratické usporiadanie spoločnosti na Slovensku je niečo v štýle „zvoľ si svojho zlodeja“. Je totiž 
úplne jedno za súčasného volebného systému na Slovensku akého konkrétneho politika si občania zvolia 
pri voľbách do Národnej rady SR! Systém jedného volebného obvodu a systém pomerného 
prepočítavania volebných hlasov a nakoniec systém, že v skutočnosti si nevolíme konkrétnych poslancov, 
ale iba politické strany znemožňuje demokratický výsledok volieb. Tu nejde o to, že voľby sú akože 
„slobodné a nezmanipulované“ priamo pri volebnom akte. Voľby na Slovensku sú neslobodné 
a zmanipulované už samotným zákonom o voľbách! Alebo inak už pri samotných voľbách je hrubo 
diskriminovaná demokracia a sloboda voľby pre bežného občana - voliča. A preto máme v parlamente 
stále tie isté „okukané“ osobnosti politikov. Stále a znova sú tam ľudia, ktorých národ nechce a neželá si 
aby ho zastupovali, ako poslanci Národnej rady SR. Ale úžasný volebný systém Slovenska je už tak 
zariadený. Aj keď si to občania neželajú, aj keď týchto ľudí nechcú, aj keď týchto ľudí nevolia – oni sa aj tak 
stanú poslancami Národnej rady SR. Ako sa to hovorí „a just“! 

Obľúbená a častá alibistická odpoveď na zlé veci okolo nás je taká, že “môže za to demokracia!” A prečo je 
to tak? Lebo vraj “demokracia je najhoršia forma vlády, ale nič lepšieho ešte nevymysleli”. 

Naši najmúdrejší politici a najmúdrejšie osobnosti národa nás už viac ako 20 rokov ohlupujú, 
že „akúkoľvek zmenu volebného systému je potrebné dobre premyslieť, že je potrebné ju prijať v širokom 
konsenze, že pre slovenské podmienky sa vlastne nič z okolitého sveta nehodí, že to chce hlavne čas a veľa 
a veľa odborných analýz...“ Jednoducho veľa alibistických a hlúpych dôvodov, ako nič nemeniť a nič 
nezlepšiť. Pritom stačí porovnať Slovensko so Švajčiarskom. 

Posúďte sami a prosím hlboko vo svojom vnútri nad týmito argumentmi a faktami popremýšľajte, keď 
budete najbližšie dávať svoj hlas pri voľbách do Národnej rady SR nejakej politickej strane, alebo budete 
krúžkovať nejakého konkrétneho poslanca. A takto je to vo Švajčiarsku:

(moc pochádza od občana) a dal sám sebe dve základné práva:
- právo hlasovať,
- právo voliť

Vláda a parlament ľudu nevládnu, ale len dočasne spravujú veci verejné. 
Sú platenými zamestnancami občanov a sú voči nim v podriadenej pozícii:
- 
- 

Pritom 
demokracia a kleptokratická partokracia sú dve rozdielne veci. Označovať náš chorý politický systém 
pojmom demokracia je nepochybne mimoriadne nešťastný nápad. Skutočná demokracia vyzerá predsa 
úplne inak! 

Švajčiarsky občan uplatnil zásadu suverenity ľudu 

poslanec = zamestnanec
občan = majiteľ firmy
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Úlohou poslancov je odbremeniť občanov od rutinného každodenného rozhodovania. V mene obyvateľov 
pripravujú a schvaľujú bežné zákony. Tie však nevstupujú do platnosti automaticky. 

;

 Po vyzbieraní potrebného počtu podpisov 
môžu petíciou sami predkladať návrhy zákonov, ktoré parlament po rokovaní so zástupcami petičného 
výboru buď prijme a zapracuje do legislatívy alebo sa o nich hlasuje v referende;
Pred referendom prebiehajú rozsiahle verejné diskusie a každý s predstihom dostane brožúrku s 
podrobnými argumentmi za a proti. Kto sa nevie rozhodnúť, môže si osvojiť odporúčanie svojej obľúbenej 
strany;

 Neexistuje žiadna možnosť, ako by tomu 
nejakí zamestnanci občanov (poslanci) mohli zabrániť.

Aj volebný systém je zaujímavý:
- pri voľbách má švajčiarsky volič možnosť zobrať si napríklad kandidátku strany Obyčajní ľudia, 
“zakrúžkovať” na nej povedzme Matoviča a ostatných vyšktrnúť;
- zároveň môže rukou dopísať ďalšie mená z iných strán - napríklad Luciu Žitňanskú (SDKU), Ľubomíra 
Galka (SaS), Daniela Lipšica (KDH) a trebárs aj Noru Mojsejovú a bude to platný hlas pre uvedených 
kandidátov

Niektoré ďalšie perličky:
- Švajčiari nemajú žiadnu 5 percentnú hranicu na zvolenie do parlamentu;
- 

- . Švajčiari majú konkordanciu. To znamená, že každá väčšia strana má 
právo i morálnu povinnosť ponúknuť do vlády čo najlepšieho ministra. O zákonoch sa podrobne diskutuje so 
snahou dosiahnuť už v parlamente čo najväčšiu celospoločenskú dohodu, aby veľká väčšina obyvateľov bola 
spokojná a aby zbytočne nezaťažovali občanov referendom;
- vláda má dlhodobo celosvetovo najvyššiu dôveru obyvateľstva (75 až 80 %)
- ;
- nezamestnanosť je iba 3 percentá a na uživenie štátu, v ktorom politici nekradnú (nemajú veľmi ako), stačí 
DPH vo výške 8%;
- suverénni švajčiarski občania sú vlastníkmi svojho štátu. Nepotrebujú politických tlčhubov, klamárov 
a mesiášov národa. Potrebné sociálne istoty si vedia zabezpečiť hlasovaním aj sami. 

A teraz zásadná otázka, čože to máme na Slovensku? Demokraciu!?
Príroda nedáva nič zadarmo. Ani slovenskí politici od roku 1992 nám nič nedali zadarmo. Ani volebné právo. 
Aj to sme si museli vybojovať.  
Hrajú s nami stále tú istú spoločenskú hru „ Zvoľ si svojho zlodeja“. Volebné sľuby politických lídrov v štýle 
skratky k vyšším platom a lepším sociálnym istotám sú len červík na udici. Ale nenechajme sa nachytať. Čo 
keby raz opačne aj ryba chytila rybára? 

(Faktografické údaje a časť článku je použitá od autora Jozefa Bielika, ktorý pôsobil ako vedúci redakcie Lichtenštajnskej televízie. Redakčne upravené.)

Občania môžu vetovať 
akýkoľvek zákon a môžu rozhodnúť, že budú o danej veci radšej hlasovať osobne v referende

Parlament nemá právomoc zmeniť ústavu, to môže iba ľud (referendom)
Občania majú právo zákonodarnej aj ústavodarnej iniciatívy.

Referendum je bez ohľadu na účasť vždy platné a je vždy záväzné.

pre 8 miliónov obyvateľov im stačí sedem ministrov, pričom jeden z nich striedavo zastáva aj funkciu 
prezidenta 

nemajú žiadnu koalíciu a opozíciu

politické strany nedostávajú žiadne príspevky od štátu

Majú svojich politikov 
pod kontrolou a nemusia meditovať nad tým, ako si zvoliť menšiu gorilu..

Slovenskí politici nám nanútili nepoužiteľné a nedemokratické pravidlá.

Jediná cesta k švajčiarskym platom a dôchodkom vedie cez 
“švajčiarske” zákony.

September 2013 www.royaldevelopment.sk

09/2013
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Úvodník Novín OZ PPP č.14
Čo je to vlastne národ Slovenský a kto sú to tí Slováci?

Naše občianske združenie vyjadruje názory trocha inak, ako sú ľudia bežne zvyknutí. Je to totiž smutný 
fakt, že v dnešnej dobe sme na tom s možnosťou vyjadrenia skutočných vnútorných pocitov a názorov na 
tom horšie, ako to bolo pri budovaní rozvinutého socializmu v osemdesiatich rokoch minulého storočia. 
Jednoducho nám chýbajú disidenti, chartisti a rádio Slobodná Európa a Hlas Ameriky. Ľudia už nemajú 
žiaden poctivý a objektívny prísun informácií. Dokonca vymizla aj kvalitná politická satira, ktorá tu 
fungovala v deväťdesiatich rokoch minulého storočia. Takže sme sa dožili stavu absolútnej 
neinformovanosti a stagnácie odborných objektívnych názorov. V rádiu už poctivé správy ani nikto 
nevysiela. Hádam iba tie o dopravných kontrolách na ceste. A televízie? Sú to buď silne scenzurované 
informácie vo verejnoprávnej tv, alebo v komerčných tv je základom správ „nejaký nafetovaný únosca 
z černošskej štvrte v USA“, alebo ako nejaký „zloduch stúpil na nožičku  psíkovi a toho to strašne 
bolelo“... Samé „podstatné a dôležité správy – informácie pre slovenského občana“!? 

Ľudia začínajú posudzovať objektívnu kritiku vecí, ktoré sa okolo nás dejú,  ako niečo čo je nepekné 
až neslušné. Jednoducho nechcú počuť a vidieť nič zložité a spoločensky negatívne. Nič nad čím by 
museli veľa premýšľať. Alebo inak, nechcú vidieť a počuť nič čomu by nerozumeli.  Ak kritizujeme, že sú 
ľudia hlúpy a nerozumejú veciam verejným, tak nás hneď označia  za namyslených a arogantných. Ak 
tvrdíme, že človek nemôže posudzovať veci verejné pokiaľ nerozumie ich obsahu, tak nám hovoria, že 
sme necitlivý k obyčajným ľuďom, nakoľko aj oni to vedia pochopiť „svojím obyčajným rozumom“. 
Dodnes sme nepochopili, čo to má byť ten „obyčajný rozum bežných ľudí, alebo čo to je cítiť pravdu 
srdcom“. Sú to iba obyčajné hlúpe argumenty, ako ospravedlniť smutný fakt, že ľudia strašne osprosteli! 
Netvrdíme to preto, že chceme niekoho uraziť, alebo znevážiť. 

 

Tento úvod je preto taký, nakoľko v ďalšej časti článku uvádzame náš názor na definíciu „národa 
Slovenského“. Tak aby nebolo zase veľa tej zlej krvi, že urážame a znevažujeme ... 

Predchádzajúci článok posudzuje rozdiel medzi systémom volieb a referenda medzi Švajčiarskom 
a Slovenskom. Pre maximálnu objektívnosť, ale je nutné dodať aj to, že akýkoľvek systém demokracie 
silne závisí, aj od občanov toho, ktorého konkrétneho národa. A bohužiaľ nie úplne sme presvedčení, že 
národ Slovenský už dospel na úroveň národa Švajčiarskeho. Podľa nášho názoru problém „kvality 
demokracie“ slovenskej spoločnosti nie je iba v nedostatku správnych zákonov a predpisov. Aj keby sme 
to mali úplne rovnaké ako Švajčiari, nevedeli by sme s tým správne naložiť. S pravdepodobnosťou 
hraničiacou s istotou by sme to asi nezvládli. Zhruba, aby Slovensko dnes fungovalo ako Švajčiarsko, by 
bolo potrebné Slovákov niekam odsťahovať a sem prisťahovať Švajčiarov... Problém Slovenska je skôr 
v tom, že jeho obyvatelia nemajú ani zlomok z kultúrnej úrovne a historickej skúsenosti ako Švajčiari. 
Veď si len porovnajme obe krajiny.

Tvrdíme to iba preto, že chceme ľudí 
prebudiť a otvoriť im oči – aby konečne videli a pochopili. Je to dobromyseľné konanie. Veď snaha robiť 
ľudí múdrejšími a hovoriť im iba čistú pravdu je to najkrajšie, čo môžeme ako angažovaní občania 
Slovenska spraviť!

Budeme radi, ak 
popremýšľate nad vecami aj trocha inak. A ak s niečím nesúhlasíte – napíšte nám svoj logický dôvod 
prečo to vidíte inak. Zverejníme a môžeme začať objektívnu polemiku. 

Len k tomu potrebujeme aby tí, ktorých oslovujeme nám aj reálne rozumeli. Nemusia 
s nami súhlasiť! Ale ak by mali aj iný názor, tak nie preto že nič nechápu, ale práve preto že chápu a 
rozumejú, ale myslia si niečo iné.     
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Švajčiarsko je historicky založené na území veľmi vzdelaného a disciplinovaného kmeňa Helvétov. Tento 
národ kultúrne funguje už viac ako 2000 rokov. Už Július Cézar a potom aj iní Rimania si pochvaľovali 
tento kmeň a oceňovali jeho dôstojnosť, kultúrnosť a spoľahlivosť. Počas 400 rokov boli verní spojenci 
Ríma. Švajčiarsko od roku cca 400 prešlo kontinuálne systematickým kultúrnym vývojom a nikdy 
nestratilo svojbytnosť a samostatnosť. Švajčiari svoje územie, kultúru, hodnoty a hlavne hrdosť nikdy 
nestratili!  

Oproti tomu Slovensko nikdy v histórii reálne neexistovalo a ani nikdy neexistoval nejaký reálny 
slovenský národ. Po roku 700 na územie dnešného Slovenska (Rímska Panónia a Germánia) prišlo  
niekoľko kmeňov z Ázie a tie vytvorili primitívne kmeňové spolky. Spočiatku boli vazalmi hlavného 
kmeňa Avarov. Potom ako Avari opustili tieto územia a stratili vplyv po mnohých prehratých bitkách 
s Frankami, ale tiež novými národmi, ako napríklad Chorvátmi si niekoľkí slovanskí náčelníci vytvorili 
primitívne mini – kniežactvá.   Vzájomne medzi sebou ďalej bojovali a pretekali sa kto bude držať 
s Avarmi, alebo Frankami, alebo Byzanciou, alebo s Maďarmi. Toto neurčité obdobie trvalo ani nie 150 
rokov. Až nakoniec tieto slovanské kmene splynuli s okolitými kráľovstvami. Územie Slovenska pripadlo 
napred Uhorskému kráľovstvu (ale čiastočne aj Českému kráľovstvu a Poľskému kráľovstvu)   a neskôr 
cisárovi Rakúsko – Uhorska. Bolo to tzv. Horné Uhorsko. Po I. svetovej vojne iba z politického 
rozhodnutia (hlavne Francúzska), aby nanovo nevzniklo Rakúsko – Uhorsko bolo vytvorené v roku 1919 
Československo. Slovenské územie aj s obyvateľmi tam bolo pričlenené. Kto ale boli v roku 1919 skutoční 
obyvatelia Slovenska? Uhorsko – Maďarské územie (cca 30%) obývali Maďari, Záhorie (cca 15%) obývali 
Moravania a Česi, hlavné mesto Bratislavu a okolie obývali Rakúšania, sever (cca 20% územia) obývali 
Poliaci a Gorali, a východné časti obývali Ukrajinci a Podkarpatskí Rusi. Takže kde na tomto území sa 
nachádzali a bývali nejaký „roduverní“ Slováci? 

Po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 známy americký politológ  Zbigniew Brzezinski 
predpovedal, že tento štát neprežije viac ako 20 rokov. A bude po ekonomickom kolapse rozdelený medzi 
Českom, Maďarskom a Poľskom. Keby po izolácii Slovenska za mečiarizmu v roku 1998 opäť vyhralo 
HZDS, tak by sa to zrejme aj takto dodnes stalo. Asi po vojenskom konflikte s Maďarskom by sme už mali 
to trápenie za sebou. Ale potom zase Slovensko malo nové existenčné a obrovské šťastie - bolo prijaté do 
EÚ. Iba v tomto umelom a nefunkčnom politickom spolku, ale dokáže Slovensko naďalej fungovať, ako 
samostatný štát. Lebo takto je tento spolok (EÚ) zatiaľ nastavený. Je otázka, ktorá zrejme opäť vyvstane 
po rozpade EÚ, alebo jeho totálnej transformácii – čo bude ďalej? Myslíme si, že Slovensko zatiaľ získalo 
iba čas. Iba si prerušilo prirodzené historické zákony zániku, ako ich už dávno vyslovil politológ  
Zbigniew Brzezinski.

Začať niekde inde v nových a stabilnejších štátoch. Veď položme si otázku – čo má byť pre občana 
najdôležitejšie. Aby mu nasilu politici vytvárali nefunkčný a nepríjemný štát, alebo aby mu dali šancu ísť 
niekam inam, kde už je všetko vybudované a funkčné? Čo je na tom zlé, keď niečo nefunkčné zanikne,

Takže si úprimne myslíme, že to Slovensko nestihne – dobehnúť tú demokraciu ako má Švajčiarsko! 
A ako pozorujeme nielen kvalitu politikov, ktorí tu vládnu od roku 1993, ale hlavne ako pozorujeme tú 
kvalitatívnu nemennosť občanov – voličov, ktorým je to úplne jedno a nemajú záujem sa nijako zmeniť 
a zmúdrieť, asi to bude pre nich tiež to najlepšie riešenie. 
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alebo sa (v lepšom) principiálne zmení? Iba zopár politikov príde o svoje funkcie. Ale ľudia budú žiť ďalej 
vo svojej krajine a možno šťastnejšie a lepšie. Veď takto sa to v histórii opakuje stále a dookola.

Ak ju premrháte, tak v budúcnosti (a tá nemusí byť vôbec veľmi vzdialená!) už nebudete 
musieť nič riešiť. Historický vývoj Slovenska – jeho zánik, ako samostatného štátu, to vyrieši za vás. Za 
vás všetkých pasívnych a ľahostajných občanov Slovenska. A to tak jednoducho, že Slovensko už proste 
nebude. A vy (potom už bývalí občania Slovenska) budete mať konečne pokoj v duši. Budete mať taký 
volebný systém a takú demokraciu, ako budú platiť v krajinách kam pripadnete – Česko, Maďarsko, 
Poľsko a Ukrajina. Úprimne si teraz odpovedzte – tešíte sa na to, alebo netešíte? A podľa tohto sa 
zariaďte. Buď nič občianske neurobíte a budete ignorovať úsilie OZ PPP o volebnú zmenu a zmenu 
referenda, alebo sa aktívne pripojíte. Máte na výber demokratické dve možnosti. Aj to je sloboda názoru 
a smerovania svojho osudu.  

(Predstavenstvo OZ PPP) 

Takže vážení občania Slovenskej republiky. Podľa nášho názoru, máte na svoju osobnú občiansku zmenu, 
zmenu volebného systému a systému referenda na Slovensku a celkového občianskeho zmúdrenia asi už 
iba 1. šancu! 



Strana 11 / 36

Noviny
Občianskeho združenia 
Právne Prebudenie Poškodených

To sme už dávno navrhovali a Američania to už robia 20 rokov. 
Keď im chýbajú peniaze, tak si ich „natlačia“ a problém 
je tým vždy vyriešený.

Ak by Európska centrálna banka poskytovala bezúročné pôžičky problémovým krajinám eurozóny, 
problémy by sa razom vyriešili. Hoci búrlivé vlny hospodárskej krízy zdá sa dočasne utíchli, dlhy 
problémovým krajinám eurozóny stále nedajú spať. Dlhový problém v súčasnosti nie je vyriešený, to len 
finančné trhy poskytli nejaký ten čas pre kompetentných ako s nimi naložia. Skôr či neskôr niečo urobiť 
treba, pretože pomer dlhu k HDP sa postupne zvyšuje.

Ekonómovia Pierre Parisi a Charles Wyplosz preskúmali možné riešenia. Ich analýzu zverejnil portál 
voxeu.org. Odborníci ponúkajú 5 možných riešení problému zadlženosti v Európe, samozrejme žiadne z 
nich nie je bezbolestné.

1. Dlhodobé riešenie. Pre postihnuté krajiny je to určite najviac prijateľné, pomalé znižovanie dlhu. To je 
možné v prípade, že krajina čeliaca dlhovým problémom, dlhé roky funguje s rozpočtovým prebytkom a 
dokáže postupne svoj dlh splatiť. Úsporné opatrenia, recesia, pomalý a bolestivý rast, to všetko by sa v tomto 
prípade prejavilo počas nasledujúceho desaťročia.

2. Rozsiahla privatizácia, ktorá by zvýšila HDP až o desiatky percent. V tomto prípade by zadlžená krajina 
predala všetko, čo jej ešte zostalo. Letiská, nemocnice, pozemky, všetko čo je v štátnom vlastníctve by sa 
využilo na splácanie dlhov.

3. Čiastočný bankrot, odpis určitej časti dlhu vo výške 30, 40, 50 percent. Ide o grécky recept, problém je, že 
napríklad taký krach Španielska by potopil celý európsky bankový sektor. Tento scenár skutočne funguje len 
pre "malé" krajiny.

4. Odpustenie dlhu. Je to niečo podobné ako predchádzajúce riešenie. Stabilné krajiny eurozóny by 
odpustili časť dlhu problémovým krajinám, čo by sa ale prejavilo ako ich vlastný dlh a mohli by sa tak sami 
dostať do ťažkej pozície. Táto verzia je politicky takmer nemožná.

5. Piate riešenie, podľa ekonómov najpriechodnejšia cesta,  je pomoc od Európskej centrálnej banky. V 
tomto prípade by ECB vykúpila časť štátnych dlhopisov krajiny v núdzi a na oplátku by poskytla 
bezúročnú pôžičku. Úver, ktorý by samozrejme nemusel byť nikdy splatený. V tomto prípade však dlh 
úplne nezmizne, bol by len prevedený na úver, z ktorého netreba platiť úroky, a netreba ho vrátiť. ECB 
by musela oželieť asi 1200 miliárd eur, čo však vzhľadom na celkový dlh 2400 milliárd eur nie je celkom 
nereálne.

S dlhmi sa niečo urobiť musí a keďže prvé štyri návrhy sú politicky ťažko realizovateľné, 
najpravdepodobnejší scenár sa zdá byť piaty. Ekonómovia však zdôraznili, že príliš jednoduché riešenie 
vyvolá v dotknutej krajine „neposlušnosť“. Ak sa krajina bezbolestne zachráni, je celkom možné, že za 
niekoľko rokov začne rovnako nezodpovedne míňať ako tomu bolo pred krízou. Preto, ak by aj Európa 
prikývla na takéto riešenie, najväčší problém bude s Nemcami, s ktorými je najťažšie sa dohodnúť. Museli 
by sa stanoviť prísne fiškálne pravidlá v dlhodobejšom horizonte, ktoré by zabránilo nezodpovednému 
prekročeniu rozpočtu a zbytočným dlhom.

September 2013 www.royaldevelopment.sk

09/2013
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Komentár OZ PPP: 
K ekonomickej politike bývalého ministra financií Ivana Mikloša je možné namietať veľmi veľa kritiky. 
Ale najväčšia kritika je v tom, že premárnil Slovensku šancu sa mať aj tu aspoň chvíľu veľmi dobre. Tak 
sme si tu mohli aj na Slovensku aspoň zopár rokov žiť, ako Švajčiari. Keď sa dalo mal požičiavať 
a požičiavať a požičiavať... Tak ako to robili Gréci. Oni (Gréci) aspoň 10 rokov si žili nad pomery – platy 
3000 – 4000 EUR, dôchodky od 45 rokov až vo výške posledného platu (napríklad dedinská poštárka 
mala 2800 EUR), všetko zdravotníctvo a školstvo zadarmo, žiadna nezamestnanosť, veď cca 25% 
pracujúcich robilo v štátnej správe atď. Síce to teraz čiastočne skončilo, ale stále sa majú Gréci 
niekoľkonásobne lepšie ako Slováci. To sa v správach veľmi nehovorí. Platy im síce klesli a napríklad 
dedinská poštárka už nezarába 2800 EUR, ale iba 1700 EUR, dôchodky im poklesli z cca 2500 EUR na 
1500 EUR a dokonca z približne 2 miliónov zamestnancov štátnej správy prepustili až 25000 ľudí... Ale to 
je tak všetko čo sa im stalo. Dlh krajiny im nakoniec odpustia, alebo skôr ECB natlačí nové eurá a tieto 
ako bezúročnú pôžičku, ktorú nebude treba nikdy vracať znova požičia Grécku a to ňou vyplatí svoje 
staré dlhy a už ani nebude nikomu v podstate nič dlžné!

A o toto všetko nás Ivan Mikloš pripravil!!! On pre Slovensko nič nepožičiaval a preto máme iba 
žobračenky, aké máme – dôchodky 350 EUR a platy 800 EUR. V tom ale vidieť aj iné dôvody pána Ivana 
Mikloša. On počas svojej vlády a vlády svojich kumpánov aj z iných politických strán totálne kašlal na 
Slovensko. Nikdy mu na ľuďoch skutočne nezáležalo a bolo mu úplne jedno, ako žijú! Z tohto pohľadu je 
zrejmé, že počas cca 10 rokov čo bol pri koryte sa staral iba o svoje provízie a provízie svojho straníckeho 
predsedu. Škoda, šanca tu bola taká pekná, ale Slováci ju prepásli a stratili...    
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Dva pohľady na chudobu:
Predpoklad úspechu, či dôsledok kapitalizmu?

Za posledných 200 rokov došlo vo svete k zreteľnému poklesu chudoby. Podiel populácie žijúcej s príjmami 
menšími ako jeden dolár denne dosahoval na začiatku 19. storočia 80 %, teraz predstavuje približne 20 %. 
Rovnako veľkou zmenou prešiel spôsob, akým o chudobe uvažujeme.
V minulosti prevažovali dva hlavné názorové prúdy. Prvý z nich sa zameriava na "úžitok chudoby" a tvrdí, že 
chudoba odráža to, ako sa ľudia správajú. U tých, ktorí sú chudobní, potom nie je dôvod očakávať, že môžu 
svoje postavenie zmeniť. Chudoba je potom vnímaná ako predpoklad ekonomického úspechu celej krajiny. 
Ten totiž vyžaduje veľký počet ľudí hľadajúcich prácu. Snaha vyhnúť sa hladu je považovaná za nevyhnutnú 
motiváciu k práci. Napríklad Patrick Colquhoun v roku 1806 napísal: "Chudoba je tou najdôležitejšou 
vlastnosťou spoločnosti, bez ktorej by národy a komunity nemohli v civilizovanom štáte existovať. 
Chudoba je zdrojom bohatstva."

Popísaný myšlienkový prúd mal dominantnú pozíciu až do 19. storočia a jeho rôzne verzie prežívajú dodnes. 
Nedáva priestor znižovaniu chudoby technologickým a ekonomickým pokrokom, jej príčinou sú "morálne 
postoje" chudobných. Klasickí ekonómovia vrátane Adama Smitha a Johna Stuarta Milla vnímali, že 
správanie chudobných môže zmeniť vzdelanie, nepodporovali ale verejné školstvo, ktoré by umožnilo 
prístup k vzdelaniu všetkým deťom.

Druhý myšlienkový smer začal vnímať chudobu ako dôsledok nefungujúceho trhu a inštitúcií. Jedna z jeho 
verzií hovorila o tom, že chudoba je nevyhnutným dôsledkom kapitalizmu. Napríklad Karl Marx pochyboval 
o tom, že v tomto systéme je možné vôbec chudobu znížiť. Ale nie kvôli postojom ľudí, ale kvôli tomu, že 
armáda nezamestnaných znemožní rast miezd.

S prehlbujúcimi sa ekonomickými znalosťami sa do popredia dostávala teória, ktorá hlavnú vinu za 
chudobu dávala nefungujúcim inštitúciám. Príkladom je nefungujúci trh s úvermi, ktorý znemožňuje 
deťom v chudobných rodinách dostať sa vďaka lepšej strave, zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu do vyšších 
príjmových skupín. Chudobu je podľa tohto myšlienkového smeru možné v kapitalizme vykoreniť 
zmenami vo verejnom sektore, a to bez toho, aby to poškodilo rast ekonomiky.

Masová pozornosť sa na chudobu obrátila v rokoch 1960 až 1980, v rovnakom čase získala na dominancii 
inštitucionálna teória, aj keď niektorí sa stále držali názoru, že za chudobu si chudobní môžu sami. Za 
kľúčovú bola považovaná kvalita verejného vzdelávania, systém zdravotnej starostlivosti a dostupnosť 
finančných zdrojov. K poklesu chudoby potom významne prispeli nové technológie, ktoré vytvorili nové 
pracovné miesta. Nastal zároveň posun vo verejnej mienke a postoji politikov. Dnes tak žijeme vo svete, v 
ktorom je oveľa menej chudoby než pred 200 rokmi. História však ukazuje, že by sme nemali v našom boji s 
chudobou poľavovať. Hoci tie najchudobnejšie krajiny čelia veľkým problémom, mali by sme byť aj tak 
schopní odstrániť extrémnu chudobu niekedy do roku 2030.
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Zo slovenských živnostníkov vyrastajú chudobní dôchodcovia.

Väčšina slovenských živnostníkov si platí minimálne odvody. Znamená to, že v budúcnosti im to štát oplatí 
nízkymi penziami. Ak nechcú skončiť na staré kolená s mizerným dôchodkom, mali by si peniaze odkladať 
bokom. Mnohí to aj robia a pravidelne si sporia v druhom pilieri. Mnohí živnostníci na dôchodok vôbec 
nemyslia. Slováci platia Sociálnej poisťovni do fondov viac ako treba. O stovky miliónov euro ročne. 
Vyrábame si chudobu? Polovicu z nás môže čakať dôchodok pod 325 eur. Za osem rokov sa počet penzistov 
zvýšil o 100-tisíc. Na ešte horšie správy by sa mala pripraviť väčšina živnostníkov.

Na Slovensku je dokopy približne 246-tisíc drobných podnikateľov a zhruba 90 percent z nich si platí do 
Sociálnej poisťovne minimálne odvody. To sa v budúcnosti odrazí aj na ich penzii.

Mnohí to cítia už dnes. Slováci, ktorí pracovali na živnosť od roku 1991 a platili si dôchodkové poistenie 
len z minimálneho vymeriavacieho základu, poberajú v súčasnosti podľa Sociálnej poisťovne dôchodok 
vo výške 200 až 220 eur mesačne. Pohybujú sa teda okolo sumy životného minima, hlboko pod 315-
eurovou hranicou chudoby. Priemerný dôchodok na Slovensku je momentálne 389 eur.

Ako si zvýšiť dôchodok. Podľa hovorcu Sociálnej poisťovne Petra Višvádera si zhruba 1,5-tisíca živnostníkov 
odvádza do Sociálnej poisťovne dobrovoľné dôchodkové poistenie. Nakoľko sa to môže živnostníkom 
odzrkadliť vo vyššom dôchodku, Višváder povedať nevie. „V reálnom živote sa nestáva, že niekto celý život, 
napríklad 40 rokov pracoval za tú istú mzdu a celý čas bol dôchodkovo poistený bez prerušenia. Závisí to od 
toho, ako dlho si platí dobrovoľné dôchodkové poistenie a v akej sume,“ vysvetľuje.

Radšej druhý pilier
Namiesto odvádzania peňazí navyše štátu, si však desaťtisíce živnostníkov zvolí radšej sporenie na 
súkromných účtoch. Mnohí si odkladajú peniaze bokom do druhého či tretieho piliera. Napríklad v DSS-ke 
Allianz si sporí na dôchodok zhruba 34-tisíc živnostníkov, vo VÚB Generali bezmála 13-tisíc. Sumy však nie 
sú vysoké. V DSS-kách VÚB Generali a ING si odkladajú živnostníci bokom zhruba 17 eur, v Allianz viac ako 
32 eur.

Pracujúcim Slovákom hrozí na dôchodku chudoba.
Takmer polovici pracujúcich Slovákov hrozí v budúcnosti na dôchodku chudoba. Presvedčený je o tom 
Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív. Dôvodom má byť najmä nízka mzda. 
Slovensko má najnižšie výdavky na sociálnu starostlivosť. Preto môžeme deklarovať, že úloha štátu, 
starať sa o ľudí je na Slovensku veľmi nízka, a preto bude potrebné tieto výdaje zvyšovať.  Dôvodom, 
prečo väčšina Slovákov na dôchodku hrozí chudoba, je najmä nízka mzda.

Nízke mzdy sú generátorom chudoby do budúcnosti. Ohrozených je až 49,62 % pracujúcich do 700 eur 
mesačne. S príjmom pod 700 eur je v súčasnosti 605.000 žien a 542.000 mužov. Všetkým týmto pracujúcim 
po odchode do dôchodku bude pri súčasnom pomere 46 % medzi priemernou mzdou a priemerným 
dôchodkom v národnom hospodárstve vyplácaný dôchodok pod 325 eur, to znamená pod hranicou 
chudoby.
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Vložený komentár OZ PPP:
Ak by si tak živnostníci ušetrili to čo napchajú Sociálnej poisťovni a nedajbože „tým druhým pilierom, 
ktoré stvoril Kaník a spol. s úrokovým výnosom - 0,1%“ a takto si šetrili tieto peniaze aspoň 20 rokov ( to sú 
tí čo podnikajú od roku 1991) tak by dnes mali dôchodok aj s „minimálneho odvodu“ cca 400,- EUR! 
Problém nie je v tom, že si títo živnostníci málo našetrili na svojich odvodoch. Ale problém je v tom, že 
štát im nedá ani to čo si skutočne našetrili! Ľudia by mali konečne prevziať zodpovednosť za seba, len 
a len do svojich rúk. Treba sa prispôsobovať dobe a situácii. Treba sa maximálne v zákonných 
možnostiach vyhýbať plateniu odvodov. Platiť len minimálne a nevyhnutné veci. Živnostníci by si mali 
založiť eseročky a družstvá. Na tie si preniesť formou predaja podniku podľa Obchodného zákonníka 
svoje živnosti a prestať dobrovoľne platiť odvody na dôchodok. A peniaze na dôchodok si radšej sporiť na 
komerčnom úroku v banke. Odkladať si podľa možnosti aspoň 120,- EUR mesačne. Budú to vždy iba vaše 
peniaze! A ak to takto vydržíte 20 rokov sami si nasporíte na dôchodok dvojnásobne viac, ako vám dá 
tento štát. Bohužiaľ Slovensko je taký štát, že od neho radšej nič nečakajte! Určite nič dobré vám tento 
štát nikdy nedá. Pri vidine súčasných politikov je to nemožné a nepredstaviteľné.     
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Učme sa od múdrych ľudí, múdrosti života.
Josef Klíma: Jako lidstvo jsme čím dál blbější.

Kdysi televizí pohrdal jako povrchním médiem, a teď se stal její nejpopulárnější tváří. V letošní anketě TýTý 
získal dvaašedesátiletý reportér, spisovatel a scenárista Josef Klíma nejvyšší počet hlasů. „Třeba už je Gott 
pro fanynky starý, tak přeskočily na mě, na mladého,“ směje se muž, který je nejznámější z pořadu Na vlastní 
oči. Pracovní nasazení by Josefu Klímovi mohl závidět i leckterý mladík.
Navzdory svému věku je k nezastavení. V jeho kanceláři se potkáváme v neděli večer, kdy většina lidí ještě 
nabírá síly před novým pracovním týdnem. Ne tak Josef Klíma. V sobotu psal komentář ke své reportáži a teď 
se chystá do střižny, kde ho nejspíš zastihne půlnoc. V igelitce si přinesl půl bochníku chleba a párky, k tomu 
dvě lahve plzně. Tohle asi nebude typický případ člověka, který by za pár týdnů mohl odejít do penze.

Proč jste svého času předpovídal, že se nedožijete penze?
Kolem padesátky jsem měl takovou předtuchu, protože jsem se dočetl, že novináři umírají v průměru v 
osmačtyřiceti letech. Měl jsem tajné trauma, že v padesáti můj život skončí. Pak ale přišlo dalších deset, 
které byly po všech stránkách lepší než ty předchozí.

Zřejmě kromě infarktu, který vás postihl před čtyřmi lety.
S tím se ale naučíte žít. Dobře to vystihuje jeden vtip. Mladý člověk říká: Dneska je mi blbě. Starý člověk 
říká: Dneska je mi dobře. 

 Předtím to byla samozřejmost, kterou jsem ani nevnímal, kdežto teď to mám jako bonus.

Jak to vypadá, když je vám zle?
Mám problémy se žaludkem, srdeční arytmii. K stáru vás tělo opouští, dosluhují mu různé díly a některé 
nejdou vyměnit. Snažím se mu vycházet vstříc aspoň tím, že hodně chodím se psem po lesích a kolem 
Berounky v okolí Dobřichovic, kde žiju.

Ale můžete si za to sám, ne?
Jinak to ani nejde, přináší to s sebou moje povolání. Na každé poradě se říká, že máme málo reportáží a že by 
měly být lepší. Denně dostávám dvacet dopisů, takže nemám možnost je zpracovat jindy než v noci, kdy se 
vrátím z běžného provozu, z natáčení nebo stříhání.

V noci do sebe vsakuji další problémy a někdy mám výčitky z toho, že nestíhám, že mezi pisateli, kterým 
nezvládnu odpovědět, je určitě někdo zralý na sebevraždu. 

 Máme dohromady jednu produkční, ale že by za nás někdo četl a třídil 
dopisy a odpovídal na ně, tak to ne.

Kolik času vůbec trávíte v práci?
V neděli nebo v pondělí dostříháváme reportáže, přes týden natáčíme, ve čtvrtek je porada. Do toho jsem 
teď dopsal druhou řadu Expozitury, takže moje práce vlastně nikdy nekončí.

Třeba při cestě z Ostravy se stavím v Olomouci v motorestu na večeři,

K stáru si zkrátka zvyknete na to, že je vám dobře jen výjimečně, a ty okamžiky si 
užíváte.

Lidi totiž předpokládají, že neděláme nic jiného, 
než že se zaobíráme jejich dopisem. Třeba vězni mají čas, napíšou rukou klidně deset stránek a představují 
si, že na to máme nějaký aparát.

 číšník mi přinese řízek, přisedne si ke 
mně a spustí: To je dobře, že vás vidím. Do baráku se mi přistěhoval psychopat, který mě terorizuje, a nikdo s 
tím nic nedělá.
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Zatímco bych už měl odpočívat a v klidu si sníst řízek, dostanu nadělenu další lidskou tragédii. Pak mě čeká 
ještě pár stovek kilometrů domů, které musím odřídit. Když se dozvím o tématu, jedu totiž nejdřív sám na 
obhlídku, ověřit dokumenty, vyzpovídat lidi.

Teprve když uznám, že to stojí za natáčení, vracím se se štábem, a to už se vezu a můžu si v autě i zdřímnout. 
Už mi ubývá sil a já se učím s nimi hospodařit. Nestydím se dát si po obědě dvacet, protože vím, že budu 
třeba do dvou do rána vzhůru a další den budu v sedm vstávat.

Máte to zapotřebí?
Takhle se ptá moje žena. Jenže co bych dělal doma? Seděl a kousal se vzteky, když vidím zprávy o tunelářích? 
Teď můžu proti tomu něco udělat, ukázat na někoho, že krade. Nepomůžu všem, ale když pomůžu jednomu 
ze sta, tak přece jenom nějaký střípek to je.

Zoufalé dopisy by asi taky někam chodily, ale zůstávaly by bez povšimnutí. A já bych chodil ven s pejskem a 
díval se na fotbal? Když na čas skončily Oči, žil jsem rok a půl ten správný život. Psal jsem scénář o novinářích 
pro Českou televizi, který se teď konečně začne natáčet, večer jsem ulehal a myslel na to, co další den budu 
psát, a v noci se mi o tom zdálo.

Ráno jsem se probudil a zase myslel jenom na to, co budu psát. Když už mi někdo zavolal, říkal jsem: Sorry, 
nemám pořad, obraťte se jinam. Šel jsem na procházku, po obědě jsem si vyjel na kole nebo jsem si něco 
přečetl, večer jsem šel do hospody a vedl chlapské řeči o ničem. Práce mi šla hodně od ruky, takže za deset 
dní jsem zvládl díl seriálu, a přitom jsem žil relativně klidně.

To je přece nádherné.
Jenže přišel kolega Janek Kroupa, že má nový pořad na Primě, jestli bych to nechtěl dělat s ním. Asi tři 
minuty jsem si dal čas na rozmyšlenou a řekl jsem, že jo. A v Soukromých dramatech jsme v tom zase lítali.

Některé lidské příběhy si můžou být hodně podobné. Nenudí vás to po těch letech?
Copak nuda, ale hrozí relativizace tragédie. Když točíte dvacátou reportáž o tom, že lékaři údajně zabili 
člověka, tak ochrnutí už vám nepřipadá tak strašné. Čas od času z toho musíte na týden čtrnáct dní vyskočit. 
Uprostřed zimy třeba odletím k nejbližšímu teplému moři, kde se straním Čechů, píšu si scénář a čistím se.

Nemůžeme být přehnaně citliví, protože bychom nikomu nemohli pomoct. Asi se to podobá práci chirurga, 
který otevře hrudník, kde vidí zkázu, ale nemůže nad pacientem zaplakat. Naopak dělá, co může, aby 
pomohl.

Máte výhodu, že téměř okamžitě vidíte výsledek.
To je pravda. Pozitivní sílu našeho média cítím někdy už pět minut po odvysílání reportáže. Třetím 
příspěvkem se pokaždé snažíme smazat drtivý efekt těch předchozích, ale často se stane, že je to zase

Lidi mají tendenci dělat z nás hrdiny, že jsme bůhvíjak stateční. Ne, tady je to fekální vůz, kam se stéká 
svinstvo z celého státu, a my se v těch sračkách brodíme po pás, někdy po prsa, snažíme se s nimi něco udělat 
a musíme se sami každý den osprchovat.
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tragický příběh, například že někdo pečuje o dětského invalidu bez peněz od státu.

Co do počtu diváků zvítězí přirozeně seriály, ale změní nějak jejich život? Nezmění. Seriál 
skončí a divák je ve stejném srabu, jako byl předtím, akorát na to chvilku zapomene. My máme menší 
sledovanost, ale zase jsme užitečnější.

Nejspíš i díky tomu jste se stal letos absolutním vítězem TýTý.
Jedno zrcátko už jsem měl (v kategorii osobnost televizní publicistiky – pozn. aut.), tak jsem si říkal, že ještě 
vyhlásí Karla Gotta a už půjdeme jíst. Jenže najednou zaznělo moje jméno, což by mě v životě nenapadlo. 
Ale je to pořád jenom soutěž popularity, ne kvality práce, takže třeba Ceny Ferdinanda Peroutky si profesně 
vážím víc, protože ji udělují odborníci.

Tohle je cena za to, že jsem lidem nějak sympatický. 

Doufají, že jim pomůžu já.

Myslíte, že filmové scénáře a kapela vás neproslavily?
Scenáristů si lidi nevšímají a kapela je hobby, klubová záležitost, která mě do jisté míry taky čistí.

Se svými zájmy a schopnostmi vypadáte skoro jako renesanční člověk.
To se sice říká, ale jako lidstvo jsme pořád blbější a blbější proti těm, co byli před námi. Profesoři a vůbec 
intelektuálové, než je komunisti v 50. letech pozavírali do dolů, to byli vzdělanci! Dneska nová generace 
spoléhá na to, že se nemusí nic učit, protože si to najde na internetu.

Sám se cítím nevzdělaný proti kolegům, které jsem zažil zamlada jako padesátníky. 

Samozřejmě jsme považovali své rodiče za generaci blbců, kteří si nic neužili a pořád se strachovali s 
nějakou zodpovědností. . Dneska 
mladí žasnou nad někým jenom proto, že na něho svítí reflektory.

A kdo si podle vás zaslouží být idolem?
Bolek Polívka to říkal hezky: 

 Ale nemůže to být naopak. Nemůžete povýšit slávu na cíl a hned na začátku se ptát: Jak bych se 
mohl stát slavným? Své první zrcátko jsem dostal v šedesáti a považuji ho za ocenění své celoživotní 
práce, kdežto dneska ho chtějí lidi dostat v osmnácti.

Za co? To jsou celebrity, jak chápu význam toho slova. Veřejně známé osoby, které můžou být i bez obsahu. 
Samozřejmě to neplatí absolutně, protože třeba Zdeněk Svěrák je nejspíš taky celebrita, ale přitom je 
chytřejší než já a strašně si ho vážím.

Vzápětí vám začnou naskakovat e-maily od boháčů, kteří si přejí zůstat v anonymitě, ale přitom chtějí 
pomoct. Komerční televize nemůžou zcela pochopit, že pořad tohoto typu by se neměl měřit běžnou 
sledovaností. 

Když hloubám nad tím, čím jim můžu být sympatičtější 
než Karel Gott, tak asi tím, že když jsou v nouzi a nemají se kam obrátit, protože policii, soudy a státní 
úředníky považují za zkorumpované, tak Karel Gott jim nepomůže. 

S poklesem 
vzdělanosti upadá i úroveň idolů a autorit, které se však běžně neuznávají. Což o to, taky jsme to dělali, když 
jsme jako první píchli kytary do zásuvek a vytvořili hudbu, která zabila předchozí generaci.

Jenže pořád jsme měli za idoly lidi, kteří nás oslovovali nějakým obsahem

Pracujme a pak přijdou i peníze. A já dodávám, že možná přijde i sláva a veřejné 
ocenění.
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Jenže mezi tím jsou ty Ornelly Štikové a Gábiny Partyšové. 

Proč myslíte, že ocenění pro vás přišlo právě letos?

Navíc jsem hospodský typ, takže nechodím na víno jako můj předchůdce Radek John, ale chodím na pivo s 
traktoristy a fotbalisty. Za léta jsem si v hospodě udělal okruh asi sto padesáti lidí, kteří se přiznali, že mi taky 
esemesky poslali. Řekli třeba i svým známým a rodině: Hele, mámo, pošli Klímovi taky hlas. Seděl se mnou 
dneska v hospodě a je to fajn kluk.

Jak se ale vyhnout politice?
Snadno. Nejdřív to s nimi krátce proberu a pak řeknu: 

 
Najednou se beseda pohne jiným směrem, který se nedá dopředu odhadnout, a to mě hrozně baví.

Musíte odolávat nabídkám politických stran?
Naposled mě oslovila paní Bobošíková, jestli nechci kandidovat na senátora. 

 To 
jsem ještě netušil, že se najdou politici, kteří se do novinařiny vrátí. (smích)

Znamená to, že vůbec nedáváte najevo, komu v politice fandíte?
Když se mě zeptají před parlamentními volbami, většinou řeknu, že nevím, což je pravda. (smích) Naposled 
jsem se narychlo rozhodoval o nejmenším zlu. Bohužel jsem se rozhodl taky špatně. Určitě jsem ale nevolil 
Věci veřejné, protože jsem tušil, jaké mají pozadí, že na jejich založení mají podíl pražští kmotři.

Co bude příští rok?
Nevím, třeba vznikne nový politický subjekt.

Neříkejte, že byste mu dal důvěru?
Musel bych znát lidi, kteří do toho jdou. Jak vznikají různé iniciativy, třeba v případě miliardáře 
Janečka, to je přece po všech stránkách pozitivní a hodné ocenění. Jenže podle mě to nemá naději na 
úspěch. Jeho hnutí přitahuje lidi, kteří už jsou přesvědčení a naladění stejně, ale zlojedy, o kterých mluví, 
Janeček ve skutečnosti nikdy nepotkal. To jsou lidi úplně jiné kategorie, jsou jako z Marsu.

Vždycky by se lidi měli ptát: Čím mě tenhle 
člověk obohacuje? Proč ho obdivuju? Co si z něj můžu vzít, abych byl lepší?

Je fakt, že jsem asi měsíc předtím oznámil, že hodlám svůj budoucí důchod rozdělit mezi deset důchodců. 
Ale důchodci nejsou lidi, kteří by posílali esemesky. Když už mají mobil, tak zase nemají peníze, takže si to 
ani pořádně nedovedu vysvětlit. Nejspíš mi poslali hlasy obyvatelé vesnice, kde jeden člověk terorizoval tři 
sta ostatních. Hned po naší reportáži se změnilo něco, s čím nedokázali rok pohnout. Kdyby mi každý z nich 
poslal pět hlasů, to máte najednou 1500 hlasů.

Nezlobte se, ostatní se chtějí zeptat taky na něco 
jiného. A hned se někdo přihlásí a zeptá se mě třeba na buddhismus, na mé zážitky z kláštera v Thajsku.

Řekl jsem jí, že bych kvůli tomu 
musel obětovat své celoživotní povolání, a protože jsem nejlíp vycvičený jako novinář, s díky jsem odmítl.

Žijí teď a tady, chtějí něco urvat, ukrást, získat co nejjednodušším způsobem, a co bude zítra, to se uvidí zítra. 
Pan Janeček nikdy nebyl ve Valdicích, neviděl oči vězňů, které jsou vlčí. To jsou ti největší dravci, kteří 
zvítězí ve chvíli, kdy budou zápasit s někým vlídným, kdo chce napravovat svět po dobrém.
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Na ně platí jedině tvrdá síla a mantinely. Největší chyba, která se tu stala, byla, že těsně po listopadu 1989 
předběhli ekonomové právníky, a ještě se tím chlubili. Nejdřív měli přijít právníci, vymezit kluziště a pak 
se na něj měli pustit privatizátoři. Takhle došlo k naprosto živelnému rvaní kořisti, kde zvítězil ten 
dravější. Ne ten lepší, kterému leží na srdci stát.

Je načase sa zamyslieť nad 2- rýchlostnou Európou.

Existuje taký grécky ostrov, na ktorom každá jedna firma odmieta vydať faktúru s DPH, čo v praxi znamená 
vyhýbanie sa plateniu daní. Preukázali to úradné kontroly. To znamená, že grécka vláda oveľa menej 
profituje na turistickom ruchu, ktorý sa ukázal tento rok v skvelých číslach.
Aténska vláda sa zúfalo snaží zlepšiť efektivitu výberu daní, hlavne ak ide o kľúčovú podmienku pre program 
pomoci Grécku od EÚ a MMF. Ale zdá sa, mierne povedané, že nebude jednoduché Grékov odnaučiť od 
ich národného športu. Niektoré ostrovy dosahujú 100 percentný podiel podnikov, ktoré nie sú ochotné 
po obrate zaplatiť DPH, citoval výsledky agentúry pre potieranie finančnej kriminality (SDOE) 
spravodajský portál The Greek Reporter.

Pozornosť orgánov vzbudila skutočnosť, že do krajiny prúdia doteraz nevídané davy turistov, no štátne 
príjmy z cestovného ruchu k tomu úmerne nerastú. Teoretické vysvetlenie poznali, niekto si tieto peniaze 
ulieva, ale akcia nazvaná Theros 2013 mala za úlohu odhaliť kto. Ktoré spoločnosti zakrývajú svoje príjmy, 
ktoré sa zoberajú predajom pašovaných nápojov prípadne ilegálnym obchodovaním.

SDOE nasadila stočlenný tím, pridali sa zástupcovia polície a pobrežnej stráže. V termíne od 6. do 18. 
augusta skontrolovali 586 firiem. Tieto spoločnosti porušili pravidlá v 5668 prípadoch, predovšetkým 
nevydávali bločky, ani faktúry, prípadne svoje výsledky upravovali, alebo si viedli dvojité účtovníctvo. Jedno 
formálne a druhé reálne. O zatýkaní správy nehovoria, ale úradníci v trinástich prípadoch okamžite 
pozastavili obchodnú činnosť na 48 hodín. Tri nočné kluby, šesť reštaurácií, a štyri plážové bary boli 
potrestané týmto „ťažkým spôsobom“.

Dve pokladne. Jeden z nočných klubov mal celých päť rokov v prevádzky dve pokladnice, svoje tržby 
nemal zdokumentované a tak samozrejme neplatil ani DPH. Vymyslenými účtami tak nepodvádzal iba 
štát, ale aj svojich klientov. Na základe razie sa zistilo, že v priemere až 46,65 percenta firiem podvádza. A 
v populárnych turistických destináciách je situácia ešte znepokojujúcejšia. V "bermudskom trojuholníku" 
Amorgos, Paxos, Symi je do podvodov zamotaných až 100 % firiem, teda všetky! Na Santorini je to 96 
percent, Evian má 85 percent firiem, Rhodos 81, Mykonos a Andros 90, Paros a Antiparos 77,8 a na Kréte 
62,9 percenta firiem klame.
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Tak prečo stále volíte ľudia, stále rovnakých zlých politikov?
Zmeňte konečne svojich lídrov a hlavne volebný systém a možno aj Slovensko 
potom poskočí dopredu smerom k Švajčiarsku...

Slovensko nevie konkurovať. Horšie je na tom v Európe už len Grécko.
Už siedmy rok po sebe sa Slovensko neustále prepadá v schopnosti konkurovať. Z krajín Európskej únie 
obstoja v konkurencii horšie už len Gréci. Podnikateľom vadí na Slovensku byrokracia, klientelizmus aj 
neatraktívny daňový systém. Ani nižšie mzdy nemusia pomôcť Naša konkurencieschopnosť je najhoršia 
v histórií. Slovensko sa ocitlo na dne. V schopnosti konkurovať Tatranský tiger príliš zuby necerí. V 
konkurencii neskočil dopredu. Slovensko dokáže vo svetovej konkurencii obstáť len priemerne. Ukazuje 
to rebríček Svetového ekonomického fóra. Zo 148 krajín, ktoré fórum hodnotilo vo svojej správe, sa 
Slovensko tento rok ocitlo na 78. mieste.

Horší sú už len Gréci. Ide o najhoršie umiestnenie Slovenska v rebríčku od roku 1997, kedy bolo 
Slovensko do tohto medzinárodného porovnania zaradené. Oproti vlaňajšku sme sa posunuli o ďalších 
sedem priečok nižšie. Výsledok vyznieva zle, keď sa porovnáme s inými krajinami Európskej únie. Nižšie sa 
v rebríčku nachádza už len Grécko. Svet i susedia nás v schopnosti konkurovať prevyšujú. Nad nami sa ocitli 
aj všetci naši susedia. Kým Poliaci a Maďari sa v hodnotení posunuli nadol len mierne, Česi spadli oproti 
vlaňajšku o sedem priečok nadol, teda rovnako ako my.

Byrokracia a rastúci dlh. Čo nás poslalo v rebríčku nadol? Našu konkurencieschopnosť zhoršujú najmä 
neefektívne verejné inštitúcie, zlá vymáhateľnosť práva, byrokracia, klientelizmus aj neatraktívny daňový 
systém. Okrem týchto neduhov sa investori s nevôľou pozerajú aj na rastúce zadlženie krajiny, nízku kvalitu 
vzdelávania či nepružný Zákonník práce. Prepad Slovenska v hodnotení konkurencieschopnosti je 
dôsledkom pesimizmu podnikateľov, ktorý plynie z dlhodobo neriešených bariér podnikania a zo zmien v 
daňovo-odvodovom systéme a pracovnoprávnej legislatíve, ktoré začali platiť od začiatku tohto roka.

Svetoví lídri. Najlepšie umiestnenie v rebríčku dosiahlo už piatykrát za sebou Švajčiarsko. Hneď za ním 
sa umiestnil Singapur, tretie miesto obsadilo Fínsko. Prvá trojka krajín, ktoré vedia najlepšie obstáť vo 
svetovej konkurencii, sa tak oproti vlaňajšku vôbec nezmenila. Medzi ďalšie najkonkurencieschopnejšie 
krajiny sveta patrí Nemecko, Spojené štáty americké, Švédsko, Hong Kong, Holandsko aj Japonsko.

Slovensko údajne naďalej zotrváva vo svojom nelichotivom 
hodnotení daňových únikov v rámci Európskej únie.

Podľa aktuálnej štúdie Európskej komisie malo totiž v rámci únie v roku 2011 štvrté najvyššie daňové úniky 
po Grécku, Lotyšsku a suverénnom „lídrovi“ Rumunsku. V roku 2011 daňové úniky na Slovensku dosiahli 
podľa týchto prepočtov 2,773 mld. Eur. Očakávaný výber dane z pridanej hodnoty v roku 2011 totiž 
predstavoval takmer 7,5 mld. eur, kým skutočný výber dosiahol iba 4,711 mld. eur. Oproti očakávanému 
výberu tak v štátnej kase v sledovanom období skončilo hypoteticky o 37 % menej peňazí. V pomere k 
hrubému domácemu produktu dosiahli údajné daňové úniky 4 %. V priemere za roky 2000 až 2011 pritom 
výška daňových únikov na Slovensku predstavovala 29 % odhadovaného celkového výberu alebo 2,9 % 
hrubého domáceho produktu. To je niekoľko údajov o tejto štúdii od úradníkov z Bruselu.  

A teraz niekoľko podstatných faktov o údajných daňových únikoch na Slovensku. Podľa ďalej uvedených
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informácií konečne aj Európska komisia zistila, že vypočítavať údajné daňové úniky z prostého rozdielu 
HDP a sadzby dane a porovnávať toto so skutočným výberom dane je sprostosť! My stále tvrdíme, že na 
Slovensku neexistujú skutočné daňové úniky. Znova iba opakujeme, že stotožňovať daňové podvody 
napríklad z nadmernými odpočtami DPH s daňovými únikmi je kardinálna hlúposť. O to je 
zarážajúcejšie, že sa s touto hlúposťou stále stotožňuje Ministerstvo financií SR. A stále dookola 
kriminalizuje podnikateľské prostredie.    

Do tejto sumy sa totiž započítavajú aj daňové úniky vyplývajúce z 
bankrotov či platobnej neschopnosti. Do úvahy treba tiež vziať štatistické chyby, oneskorené platby ako aj 
rôzne iné dôvody. "Preto musí byť efektívny boj proti daňovými únikom zameraný na rôzne oblasti,“ 
konštatuje v správe Európska komisia. 
Dôležité upozornenie: Ak by sa potom od štatisticky vypočítaných údajných daňových únikov odrátali údaje 
o nemožnosti vybrať daň od subjektov ktoré sa ocitli v konkurze, reštrukturalizácii, alebo majú nedobytné 
pohľadávky a preto nemajú z čoho zaplatiť daň, tak by zrejme už žiadne daňové úniky na Slovensku 
neexistovali! Stačí trocha zmeniť metodiku k realite a zrazu už daňové úniky nie sú...  

Podiel daňových únikov začal výraznejšie stúpať v roku 2006. Na Slovensku sa podarilo výraznejšie znížiť 
daňové úniky v roku 2003, kedy klesla vrchná sadzba dane z pridanej hodnoty o 4 percentuálne body na 20 % 
a nižšia sadzba naopak išla nahor z 10 % na 14 %. Už o rok neskôr nadobudla účinnosť daňová reforma, ktorá 
obe sadzby zjednotila na úrovni 19 %. V rokoch 2003 až 2005 sa pritom podiel daňových únikov na celkových 
očakávaných príjmoch z tejto dane pohyboval na úrovni 20 až 24 %. 

Daňové úniky však nie sú iba problémom Slovenska. Potykajú sa s nimi viac menej vo všetkých krajinách 
Európskej únie, kde v roku 2011 dosiahli podľa odhadov komisie daňové úniky až 193 mld. eur. To 
zodpovedá 1,5 % hrubého domáceho produktu únie. "Suma dane z pridanej hodnoty, ktorá nám uniká, je 
neakceptovateľná. Obzvlášť, ak vezmeme do úvahy, ako by vedela pomôcť verejným financiám,“ uviedol 
komisár pre zdaňovanie Algirdas Šemeta. 

Smutné na tomto všetkom je tá neskutočná neschopnosť bruselských, ale aj slovenských úradníkov 
konečne pochopiť v čom je realita problému. Je to iba uhoľ pohľadu. Firma, ktorá dodá tovar a služby inej 
firme má povinnosť zaplatiť dane. Konkrétne daň z príjmu a daň z pridanej hodnoty. Ale keď jej 
odberateľ nezaplatí faktúru, tak tieto dane nemá z čoho uhradiť. Zostane štátu dlžná dane. Štát vôbec 
nezaujíma, že táto firma reálne nikdy nedostala peniaze za to čo predala. Ona má dokonca stratu 
z vlastných nákladov. 

 A podľa nového ju totálne 
zlikviduje, štatutárov bude trestne stíhať a zakáže im do budúcnosti podnikať. Podľa našej internej 
štatistiky ohľadom vymožiteľnosti práva na Slovensku je situácia úplne iná, ako ju prezentujú politickí 
balamuti. 

V lepšom prípade vyhrajú na slovenských 
spravodlivých súdoch žaloby podané voči nim od veriteľov (naša štatistika hovorí, že viac ako 75% žalôb súdy 
rozhodnú v neprospech postihnutého a poškodeného). Ak sa nepodarí, tak dajú návrh na reštrukturalizáciu 
(je úplne bežné, že súdy povolia reštrukturalizáciu na úrovni 20% záväzkov so splatnosťou 5 rokov). 

Európska komisia však upozorňuje, že suma daňových únikov neznamená, že o toľko krajina prišla na 
dani z pridanej hodnoty kvôli podvodom. 

A štát namiesto toho, aby vzal časť zodpovednosti na seba a nepýtal dane z príjmov, 
ktoré v skutočnosti neexistujú, tak takúto firmu nazve daňovým neplatičom.

V tomto desivom a primitívnom a silne arogantnom prostredí sú víťazi práve tí druhí, ktorí 
neplatia svoje záväzky. Im sa totiž nič vážne nestane. 
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A keď chcú mať pokoj, tak dajú návrh na konkurz, alebo čo je častejšie predajú firmu „zahraničnému 
záujemcovi“ a tým definitívne ukončia po takejto firme všetky stopy. Takto to chodí.

 Bola raz jedna spoločnosť , ktorá vyhrávala zákazky na stavby veľkých 
obchodných domov. Vyhrávala ich preto, že ponúkala najnižšiu cenu. Dokonca nižšiu, ako boli 
objektívne kalkulačné náklady rozpočtu stavby. Ako to dokázala? Táto firma reálne nič nemala. Žiadne 
stroje, ani stavebných pracovníkov. Všetky práce si zaobstarala v subdodávkach od iných firiem. Títo 
subdodávatelia práce vykonali, ale dostali uhradené najviac ak 60% zmluvnej ceny. A čo sa stalo s tým 
rozdielom? Ten sa premenil na rôzne pozastávky platieb, zádržné na 5 rokov, pokuty a penále za 
vymyslené dôvody, rôzne znižovanie rozpočtu na základe jednostranného rozhodnutia atď. 
Subdodávatelia sa samozrejme bránili a podali cca 70 žalôb na okresný súd. Tie sa „zázračne“ všetky 
dostali k jednej a tej istej sudkyni. Tzv. náhodný výber prideľovania žalôb. Advokát tejto firmy bol 
zhodou okolností spolužiak a veľmi dobrý kamarát tejto sudkyne. Spoločnými silami dokázali zdržať na 
úrovni okresného súdu všetky žaloby viac ako 2 roky! Mnohé žaloby boli aj zamietnuté. A pointa. Počas 
týchto 2 rokov táto firma dostala všetky posledné úhrady od investorov a predala všetok svoj majetok. 
Jednoducho ju jej jediný majiteľ vytuneloval na nulu! Potom podala žiadosť na konkurz. Zostalo po nej 
viac ako 37 miliónov euro nezaplatených pohľadávok voči viac ako stovke veriteľov. A nikomu sa nič 
nestalo. Aj napriek tomu, že mnohí veritelia podali trestné oznámenia, nikto nemal chuť nič vyšetrovať. 
Z mnohých veriteľov sa stali chudáci a dokonca mnohí skončili vo väzení, lebo sami dlhovali na daniach a 
úhrade svojich záväzkoch. Asi 30 takýchto firiem zbankrotovalo. 

Takže záver príbehu je takýto – gauner má na Kajmanských ostrovoch uložených ukradnutých 500 
miliónov českých korún, oficiálne všetko prebehlo úplne legálne na čo existujú desiatky súdnych 
rozhodnutí v neprospech veriteľov, konkurz prebehol zákonne aj keď nepokryl z výťažku dlhy vo výške 37 
miliónov euro, polícia v činnosti tejto firmy nenašla nič trestné a podozrivé, veľké obchodné reťazce 
majú postavené obchodné domy lacno za 90% skutočnej ceny, stovka veriteľov musela uhradiť štátu dane 
vo výške cca 15 miliónov euro z faktúr, ktoré nemali a nebudú mať nikdy uhradené, mnohí veritelia 
zbankrotovali a tým sa zničilo živobytie desiatkam rodín ich majiteľov, o prácu prišli stovky pracovníkov 
týchto zničených firiem,         

Vložený komentár OZ PPP. 
Malý reálny príbeh zo života:

Nikoho nezaujímalo, že neplatili iba 
preto, že sami nedostali zaplatené. To v tomto štáte totiž nikoho nezaujíma. A majiteľ tejto firmy – tohto 
dlžníka naďalej podniká a údajne má na Kajmanských ostrovoch bankové účty a na nich má uložených 
500 miliónov českých korún. 

 ale podľa tohto štátu – Slovenskej republiky sa vlastne nič neprístojné nestalo!!!  
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Ak by zločinci mali svoj štát, patrili by do G20.
Možno by to ale bola najrýchlejšie sa rozvíjajúca ekonomika sveta?
Veď v čom sú iné „bežné“ ekonomiky iných štátov. Definovanie pojmu „celosvetový zločin“ 
je nejasné. Ako potom nazveme napríklad politické konanie USA? 
Koľko vojenských konfliktov vyvolali od roku 1945? A koľkokrát za nimi boli iba 
zištné ekonomické záujmy USA si niečo „urvať“...?! 

Ak by celosvetový organizovaný zločin vytvoril jeden štát, mal by tak silnú ekonomiku, že by patril do 
skupiny G20.Uviedla to austrálska vláda. Vychádza zo správy tamojšej komisie pre kriminalitu. Z 
dokumentu vyplýva, že zločinci by sa zaradili do skupiny združujúcej najväčšie ekonomiky sveta, a to s HDP 
vo výške 870 miliárd amerických dolárov. "Je to viac než HDP Indonézie," uviedol austrálsky minister 
vnútra Jason Clare. Správa, ktorá vychádza pravidelne každé dva roky, taktiež upozorňuje na rast 
organizovaného zločinu v spojení s používaním internetu.

"Užívatelia nelegálnych drog už nemusia hľadať dílerov na ulici. Drogu podľa svojho želania si môžu 
objednať cez internet, doručia im ju až domov," povedal Clare podľa agentúry AFP. Kvôli organizovanému 
zločinu príde austrálska ekonomika o takmer 14 miliárd amerických dolárov ročne, veľký podiel na tom má 
práve nelegálny predaj na internete.

Prečo je slovenský občan chudobný a má biedne dôchodky?

Priemerná mzda na Slovensku je  823 EUR
Odvodové zaťaženie práce je 35%
Odvodové zaťaženie práce pre zamestnávateľa je 35%
Deň daňovej slobody v roku 2013 bol 3.6.2013

Daňové zaťaženie firiem zo zisku a obratu na Slovensku je 41%

Priemerná výška starobného dôchodku na Slovensku je 390 EUR

 (údaj k 1.4.2013)
 (cca odvody 16%, daň z príjmu 19%)

 
(daň z príjmu právnických osôb 21% a DPH 20%)

Odhadovaná výška celkovej miery prerozdeľovania na Slovensku v tomto roku je 41,71 % hrubého 
domáceho produktu. To znamená, že z každého eura vytvoreného v našej krajine v tomto roku štát prerozdelí 
takmer 42 centov. V prepočte na pracovné dni to znamená, že k 3. júnu odovzdali slovenskí občania všetok 
svoj zárobok štátu a približne od 10:30 dopoludnia tohto dňa už začínajú pracovať pre seba a svoje rodiny.

Výška štátneho rozpočtu z hľadiska príjmovej stránky je 14 181 396 671 EUR

Porovnaním uvedených základných faktov je to, že štát Slovenská republika k tomu, aby fungovala potrebuje 
cca 14 miliárd EUR príjmov do štátneho rozpočtu. Z tejto sumy si vie Slovensko zabezpečiť výplatu 
starobných dôchodkov vo výške cca 390 EUR a zabezpečiť ostatný chod štátu. Podnikatelia k tomu prispejú 
sumárnymi daňami zo svojich príjmov vo výške cca 41% a zamestnanci zo svojich príjmov vo výške cca 35%.

Samotný štátny rozpočet, ktorý tvorí podstatnú časť rozpočtu verejnej správy, počíta vo svojej prvotnej verzii 
v budúcom roku s príjmami na úrovni 13,223 mld. eur a výdavkami v sume 16,876 mld. eur. Deficit štátneho
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rozpočtu sa tak rozpočtuje vo výške 3,653 mld. eur. 

Takže sumarizácia tohto všetkého je to, že taký chudobný štát ako Slovensko nemá na viac, ako je 
uvedené na začiatku článku! Slovensko má nevýkonnú ekonomiku zaťaženú vysokými daňami a odvodmi. 
Veľká časť štátneho rozpočtu sa na viac vytuneluje a rozkradne oligarchami. 

 A stačilo by sa stále pýtať našich politikov iba na 2 
otázky: Prečo máme na Slovensku  platy 8x nižšie ako Nemci, alebo Francúzi? Veď naši ľudia majú 
rovnakú kvalitu práce, ako je v týchto krajinách. Dokonca robíme v ich fabrikách. Prečo máme dôchodky 
10x nižšie ako Nemci, alebo Francúzi? Veď naši dôchodcovia si celý pracovný život platili dôchodkové 
zabezpečenie. 

Nakoľko občania Slovenska sú 
pasívny, nikto z politikov tento stav reálne nerieši.

Aj z tohto vyplýva, že je nutné čo najskôr zmeniť volebný systém a systém referenda a uchopiť 
demokraciu priamo od ľudí, občanov, ktorí poctivo robia ale takmer nič z toho nemajú.

Toto platí hádam v Nemecku!

To môže platiť u nemeckého dôchodcu čo má dôchodok minimálne 3000 EUR a nasporených ďalších 
150 000 EUR. Veď na čo sa už má zamerať biznis u starčekov na Slovensku, ktorí majú penzie 300 – 400 
EUR a našporených 1500 EUR na truhlu a pohreb. Keď si títo kúpia v supermarkete staré jedlo po zľave, 
ale tiež záruke a zaplatia za elektriku a doplatok za lieky tak v našom štáte „plnom istôt“ už doskákali. A 
„cestovanie, kultúra, pohodlnejšie bývanie a spoločenské vyžitie, zdravotná starostlivosť a pohodlie 
a zdravotné pomôcky či rekreačné strediská“ sú pre ich život iba sci-fi predstava. Skôr ich to iba k smrti 
a samovražedným sklonom  vystresuje, ak im budeme pripomínať čo by si mohli dovoliť, mať a robiť, ak 
by žili v inom štáte a v inej spoločnosti. Dávno tak stupídny a cynický článok na tému starých ľudí už 
nebol uverejnení.

Pomôžu „nepotrební“ starci? Strieborná ekonomika môže mať cenu zlata
Hoci ich mnoho ľudí vníma ako nepotrebných, či ako spoločenskú záťaž, opak môže byť pravdou. Čoraz viac 
podnikateľov vo svete objavuje novú cieľovú skupinu - starých ľudí, ktorí sú hlavnými protagonistami tzv. 
striebornej ekonomiky. Ako pritom pripomína analytička Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová, medzi 
týmito ľuďmi sú ako „mladí“ dôchodcovia vo veku 65 až 75/80 rokov, tak aj „starí“ ľudia starší viac ako 80 
rokov, ale i pracujúci vo veku približne 50 až 65 rokov.
„Každý z týchto segmentov má iné potreby - kým spotreba generácie 50+ môže byť koncentrovaná okrem 
základných potrieb (jedlo, bývanie) skôr na cestovanie, kultúru, pohodlnejšie bývanie a spoločenské vyžitie, 
potreby generácie 75 a viac budú skôr koncentrované na zdravotnú starostlivosť a pohodlie,“. Valachyová 
tiež upozorňuje na odhady Eurostatu, podľa ktorých počet ľudí nad 65 rokov stúpne v najbližších 50 rokov na 
Slovensku až o 800-tisíc. Tým sa tak výrazne preskupí veková štruktúra obyvateľov. „S tým bude súvisieť aj 
zmena potrieb a spotrebiteľského správania. Technologické novinky v liečebnej a zdravotnej starostlivosti, 
pomôcky, rekreačné strediská, kultúra, by mali byť odvetvia profitujúce zo zmeny vekovej štruktúry,“ dodala 
analytička Slovenskej sporiteľne.
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Analytik ČSOB Marek Gábriš si rovnako myslí, že kúpyschopnosť tejto sociálnej skupiny by mohla v 
budúcnosti rásť. Budú mať totiž už odrastené deti a naplno sa tak budú môcť venovať predovšetkým sebe a 
svojím koníčkom. A práve to by mohli využiť aj niektoré skupiny podnikateľov. „Z odvetví, ktoré majú na 
Slovensku na to potenciál je asi najmä cestovný ruch a predovšetkým kúpele. Ale na to je potrebný aj celkový 
rozvoj služieb - verejných aj súkromných“.Tiež však upozorňuje, že vyvíjať produkty určené práve pre 
starších ľudí, nemusí byť vždy úplne jednoduché. Aj tu totiž platí, že o úspechu rozhodujú detaily či 
marketing. „Už teraz si niektoré automobilky tento segment vyskúšali. A prekvapivo uspeli s výrobkami 
ktoré pôvodne zamýšľali ako produkt pre mladých“.

Aj podľa analytika Tatra banky Juraja Valachyho, demografické prognózy potvrdzujú, že „tento segment 
bude nadobúdať na váhe najmä v dôsledku populačného vývoja“. Zo slovenských dôchodcov sa však tak 
rýchlo švajčiarski rentieri nestanú. „Vývoj príjmov bude skôr zaostávať za vývojom priemernej mzdy, keďže 
valorizácia dôchodkov sa bude odvíjať od výšky inflácie a nie od výšky priemernej mzdy,“

Ako sa majú naši dôchodcovia: Toľko dostávajú mesačne!
Priemerný starobný dôchodok na konci augusta dosahoval 390,04 eur. Najvyššie samostatne vyplácaný druh 
dôchodkovej dávky bol počas ôsmich mesiacov tohto roka starobný dôchodok.

Muži dostávali v priemere 442,03 eur a ženy 345,59 eur. Priemerná výška samostatne vyplácaného 
starobného dôchodku tak za posledných 12 mesiacov stúpla o 15 eur. K 31. 8. 2012 dosahovala 375,25 eur.

Druhou najvyššou samostatne vyplácanou dôchodkovou dávkou bol predčasný starobný dôchodok. Jeho 
priemerná výška k 31. 8. 2013 dosahovala sumu 383,30 eur (pred rokom 374,56). Muži poberali na konci 
augusta dôchodok v priemernej výške 404,20 eur, ženy dostávali v priemere 329,86 eura.

Výška priemerného invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % 
predstavovala 193,98 eur (pred rokom 189,61 eur). Priemerný invalidný dôchodok poberateľov s poklesom 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 % bol na úrovni 342,33 eur (pred rokom 332,71 eur).

Priemerný vdovský dôchodok dosahoval výšku 237,24 eur, vdovecký 183,38 eur a sirotský 128,30 eur. 
Sociálna poisťovňa na konci augusta 2013 vyplácala spolu 1 625 245 všetkých druhov dôchodkov. Počet 
dôchodcov, resp. poberateľov niektorého druhu dôchodku, bol k poslednému augustovému dňu 1.311.358.

V tomto článku nám veľmi chýbajú dôležité údaje o cenách pohrebných ústavov za truhlu a iné 
náležitosti pohrebu. Bolo by potom vidieť, že slovenskí dôchodcovia v podstate nemajú peniaze ani na 
tento „druh“ vyžitia. Niekedy už naozaj nerozumieme a nechápeme týchto prevažne mladých analytikov 
bánk, ale tiež pracovníkov ministerstiev. Také primitívne a neosobné zmýšľanie nad starými ľuďmi, ktorí 
celý život poctivo pracovali na tento štát a politikov a v dôchodku takmer umierajú od hladu je veľmi 
smutné!
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Šťastná jeseň života: Desať krajín s najbohatšími penzistami sveta. 
Samozrejme bez účasti Slovenska – tak ako je to obvyklé. 

Desiatka krajín s populáciou staršou ako 65 rokov s najvyšším priemerným hrubým príjmom mala podľa dát 
výskumnej spoločnosti Euromonitor priemer tohto ukazovateľa za rok 2012 na 55 693 dolároch ročne 
(41 254 EUR). Oproti tomu je svetový priemer dôchodku ani nie na štvrtine, 14 541 dolároch ročne 
(10 771 EUR). 

V nekonečne sociálnej biedy sa nachádza aj Slovensko s ukazovateľom:
Priemerný ročný hrubý príjme u populácie 65 +: 

(Odkaz pre našich sociálne mysliacich politikov od slovenským dôchodcov – Čo tak zvýšiť im  ich 
dôchodky 10 x!!!! Aby konečne mohli žiť ako ľudia)  

10. Fínsko
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

Krajina sa môže pochváliť jedným z najkomplexnejších sociálnych systémov zaisťujúcim vysoký životný 
štandard rezidentom staršieho veku. Podľa vládnych štatistík ide o 18 percent z celkovej populácie 5,4 
milióna. Prognóza krajiny ale počíta s navýšením tohto podielu na 26 percent do roku 2030 a do roku 2060 až 
skoro na jednu tretinu. Medzinárodný menový fond preto už krajinu varoval, že ak nezvýši minimálny vek 
pre odchod do dôchodku aspoň na 63 rokov, môže demografický vývoj ohroziť dlhodobé rastové vyhliadky 
Fínska.

9. Holandsko
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

Holandská vláda už v roku 2010 navýšila minimálny vek pre odchod do dôchodku o dva roky na 67 rokov. 
Tamojší dôchodcovia odvtedy napriek závideniahodným príjmom v pokojnom užívaní si penzie príliš 
neveria. Májový prieskum Transamerica Center for Retirement Studies ukázal, že Holanďania majú 
najväčšie obavy zo všetkých 12 sledovaných európskych, severoamerických a ázijských krajín, že vláda 
zasiahne do dôchodkového systému a zníži ich životnú úroveň. Výročný Melbourne Mercer Global Pension 
Index sledujúci úroveň dôchodkových systémov v 18 krajinách sveta, ktoré dohromady tvoria viac ako 
polovicu svetovej populácie, pritom radí ten holandský, na druhú najvyššiu priečku.

8. Spojené štáty
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

Aj najväčšiu ekonomiku sveta v posledných rokoch zasiahla globálna finančná kríza, ale americkí 
dôchodcovia sa sťažovať nemôžu. Ich ročný hrubý príjem totiž vzrástol medzi rokmi 2009 a 2012 o celých 12 
percent. K nadpriemernému bohatstvu pomohli silné generácie tzv. "baby boomers" investície do akcií v 80. 
a 90. rokoch minulého storočia, kedy Američania investovali na akciovom trhu, ktorý vtedy ponúkal silné 
zhodnotenie.

390 EUR mesačne = 4 680 EUR ročne = 6 318 dolárov ročne

Iné krajiny usporiadané v poradí. 

2 724 EUR mesačne = 32 690 EUR ročne

2 737 EUR mesačne = 32 848 EUR ročne

2 861 EUR mesačne = 34 341 EUR ročne



7. Rakúsko
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

Naši susedia odchádzajú do penzie v 65 rokov. To platí u mužov a iba v prípade, že odpracovali (platili 
sociálne poistenie) 30 rokov pred nástupom do penzie aspoň 180 mesiacov, teda minimálne 15 rokov, alebo 
za celý život aspoň 300 mesiacov (25 rokov). U žien je za rovnakých podmienok tento vek teraz stanovený na 
60 rokov, ale medzi rokmi 2024 a 2033 má vzrásť tiež až na 65 rokov.

6. Belgicko
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

Ukazovateľ príjmu staršej populácie je v Belgicku nad hranicou 50 000 tisíc dolárov nepretržite už od roku 
2008, vlani sa však medziročne prepadol o 3 600 dolárov. Belgičan, ktorý pracoval aspoň 38 rokov, môže začať 
poberať penziu, už v 60 rokoch. Tá pritom bežne dosahuje 60 percent jeho predošlej priemernej mzdy a u 
rezidentov s partnermi bez akéhokoľvek príjmu je to dokonca až 75 percent mzdy.

5. Francúzsko
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

Francúzsko sa môže pochváliť jedným z najatraktívnejších penzijných systémov na svete. S vekom odchodu 
do dôchodku na úrovni 62 rokov poráža priemer  vyspelých krajín, ktorý je teraz na 65 rokoch. Penzisti, ktorí 
vychovali aspoň tri deti, majú navyše nárok na navýšenie penzie o jednu desatinu. Krajiny s tradičným 
príklonom k ľavicovej politike však teraz čelia každoročnému deficitu priebežného dôchodkového systému 
na úrovni 18,4 miliardy dolárov.

4. Švédsko
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

Krajina, ktorá sa pýši sociálnym systémom starajúcim sa o svojich občanov "od kolísky až do hrobu"  
umožňuje pracujúcim ísť do dôchodku už v 61 rokoch, podmienky pre dôchodcov priebežne vylepšuje. Pred 
rokom tamojšia vláda oznámila zníženie dane pre dôchodcov zo 107 USD ročne na 76 USD a prisľúbila 
ďalšiu revíziu v roku 2014 s možnosťou opätovného zníženia daňového zaťaženia a lepšie podmienky pre“ 
singles“ medzi dôchodcami.

3. Austrália
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

Jediný zástupca v TOP 10 z oblasti Ázie a Pacifického oceánu. Do TOP 20 sa inak dostalo ešte Japonsko a 
Singapur. Austrálska vláda sa navyše zaviazala, že nadštandardné podmienky pre seniorov udrží.

2. Švajčiarsko
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

2 862 EUR mesačne = 34 341 EUR ročne

3 131 EUR mesačne = 37 571 EUR ročne

3 161 EUR mesačne = 37 931 EUR ročne

3 416 EUR mesačne = 40 998 EUR ročne

4 187 EUR mesačne = 50 243 EUR ročne

4 243 EUR mesačne = 50 915 EUR ročne
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Krajina skôr známa ako daňový raj priťahuje bohatších seniorov s vidinou pokojne strávenej staroby. Zo 
zahraničia tak pochádza viac ako pätina súčasnej 7,7 miliónovej populácie. 

1. Nórsko
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

Od roku 2007 vzrástol priemerný hrubý príjem dôchodcov v krajine o 26 percent. Príjem je o 35 tisíc dolárov 
vyšší než majú seniori vo Fínsku. Nóri zaň vďačia predovšetkým štedrému sociálnemu systému krajiny s 
nemalým ropným bohatstvom, kde hrubý domáci produkt na hlavu presahuje 100 tisíc dolárov.

„Prečo aj na Slovensku nemáme takéto dôchodky..? 
A jedna pod otázka:
To nám politici a ich oligarchovia ukradnú až toľko peňazí..?  

4 854 EUR mesačne = 58 249 EUR ročne

A nakoniec malá rekapitulácia. Akési memento a hlavne zásadná otázka každého dôchodcu a vlastne 
každého občana Slovenska k jeho obľúbeným politikom, ktorých pravidelne a s takou radosťou volí každé 
4 roky:

Iba pre zopakovanie si faktov.

Slovensko
Priemerný ročný hrubý príjme u populácie 65 +: 

Fínsko
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

Holandsko
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

Spojené štáty
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

Rakúsko
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

Belgicko
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

390 EUR mesačne = 4 680 EUR ročne

2 724 EUR mesačne = 32 690 EUR ročne

2 737 EUR mesačne = 32 848 EUR ročne

2 861 EUR mesačne = 34 341 EUR ročne

2 862 EUR mesačne = 34 341 EUR ročne

3 131 EUR mesačne = 37 571 EUR ročne

Francúzsko
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

Švédsko
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

Austrália
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

Švajčiarsko
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

Nórsko
Priemerný ročný hrubý príjem u populácie 65 +: 

3 161 EUR mesačne = 37 931 EUR ročne

3 416 EUR mesačne = 40 998 EUR ročne

4 187 EUR mesačne = 50 243 EUR ročne

4 243 EUR mesačne = 50 915 EUR ročne

4 854 EUR mesačne = 58 249 EUR ročne
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A takto to pripravuje slovenská vláda...

Hlavne si prosím všimnite červenou farbou označené časti tohto článku. Najmä sumy o ktoré chce vláda 
upraviť dôchodcom ich žobračenky – dôchodky! A prosím porovnajte tieto sumy s údajmi 
predchádzajúceho článku. Ľudia  by si mali konečne uvedomiť (hlavne pri voľbách do NR SR), že 
dôchodcovia na Slovensku sú na zúfalom (takmer) konci všetkých dôchodcov Európy a civilizovaného 
sveta. Aj takúto vec a to dôchodkovú reformu môže zmeniť iba nový zákon o referende. Nenechajte to 
dôchodcovia na politikoch. Tí vám nikdy nič nedajú, lebo sa vás neboja. Ste už iba neškodní dôchodcovia! 
Ale pri referende by ste mali veľkú silu – je vás totiž veľmi veľa. Premýšľajte a konajte, kým ešte vládzete 
a môžete. 

Minister Richter nezabúda na seniorov, pripravuje stratégiu.  

aj to sú naše priority, naše 
úsilie

našou povinnosťou nezabúdať na striebornú generáciu a neustále sa zaujímať o ich problémy a 
vytvárať im dôstojné životné podmienky

Hranica pre vyplatenie tzv. vianočného príspevku sa zvýšila 
oproti minulému rok o 11,4 eura.

Podľa neho by sa napríklad 
starobné dôchodky mali zvýšiť o 8,8 eura a invalidné dôchodky o 7,8 eura,

Sirotský 
dôchodok by sa mal od budúceho roka valorizovať o tri eurá.

Ministerstvo práce chystá návrhy na zlepšenie života dôchodcov, bude s nimi diskutovať. O návrhu 
Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020 bude rokovať v pondelok 7. októbra Výbor pre 
seniorov. 

Cieľom návrhu je vytvoriť lepšie príležitosti a pracovné podmienky pre starších pracovníkov a ich 
uplatnenie na trhu práce.

"Takýto dôležitý dokument bol naposledy vypracovaný ešte v roku 1999 a vyžadoval si preto výraznú 
aktualizáciu. Som rád, že ho môžeme symbolicky predložiť práve v októbri - mesiaci úcty k starším. 
Medzigeneračná solidarita, podpora zdravého starnutia, zmena negatívneho prístupu k starnutiu či 
prispôsobenie tovarov, výrobkov a služieb narastajúcemu počtu starších ľudí, 

," zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. 

V októbri bude celoslovenské stretnutie dôchodcov
V stratégii sa rezort snaží venovať zvýšenú pozornosť aj vytváraniu podmienok na udržateľnú kvalitu života 
starších ľudí vrátane zabezpečenia dostupnosti a kvality verejnej dopravy, bývania, celoživotného 
vzdelávania, uspokojovania kultúrnych potrieb, kvality zdravotnej starostlivosti a v neposlednom rade i 
sociálnych služieb. Práve v tejto oblasti ministerstvo už pripravilo návrh novely zákona. Jej hlavným cieľom 
je zlepšenie kvality sociálnych služieb, pravidlá ich podpory z verejných zdrojov a zvýšenie ochrany príjmu 
klienta pred neprimeranou úhradou. Zmeny by mali byť zavedené do praxe už od 1. januára 2014. 

"Je 
. Ministerstvo aj tento rok pripravilo počas októbra 

celoslovenské stretnutie dôchodcov," dodal minister Richter. Viac ako stovka seniorov sa s ním bude 
môcť 22. októbra stretnúť a diskutovať o ich aktuálnych problémoch. 

Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky. 
 "Už v decembri vyplatíme príspevok seniorom s penziou do 483 eur," 

dodal šéf rezortu. Rezort ukončil aj pripomienkové konanie k opatreniu, ktorým sa ustanovuje pevná suma 
zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2014. 

 ak ide o invalidný dôchodok 
priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent. 
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A tak prečo Slováci takmer stále volíte do NR SR iba strany, 
ktoré vám sľubujú nereálne “istoty“? 
Prečo nevolíte radšej poslancov a strany, ktoré vám umožnia Slovensko riadiť 
a politikov kontrolovať aspoň prostredníctvom referenda?

Z ekonomického systému profituje podľa Slovákov len hŕstka vyvolených.

 88 percent 

Veľa ľudí má zároveň pocit, že náš ekonomický a sociálny systém nie je spravodlivý, pričom väčšina výhod 
sa týka len hŕstky vyvolených a bežná populácia ťahá za kratší koniec.

negatívny, 
dosiahol 88 percent

Čoraz väčší počet Slovákov uvádza, že sa ich osobne dotkla hospodárska kríza. V prieskume v rámci projektu 
Transatlantické trendy, ktorý organizoval German Marshall Fund of USA (GMF), sa tak vyjadrilo
opýtaných.

Oproti vlaňajšku je to viac o päť percent a až o 20 percent viac ako v roku 2010. Je to tiež viac ako priemer za 
11 skúmaných členských krajín EÚ (65 %). Vyššie percento dosiahlo len Rumunsko (89 %) 
a Portugalsko (90 %).

Počet slovenských respondentov, ktorí popisovali hospodársky systém krajiny ako zásadne 
. Podobný výsledok zaznamenali len v Taliansku a Španielsku. Iba osem percent 

Slovákov uviedlo, že je spravodlivý ku všetkým. Vo zvyšných skúmaných krajinách bol pocit 
nespravodlivosti menej rozšírený, najmenej v Holandsku a Švédsku.

Znižovanie výdavkov podporilo 49 percent opýtaných zo SR, čo je oproti minulému roku pokles o šesť 
percent. V otázke výdavkov na sociálne programy, vedu a techniku, dopravu a infraštruktúru však väčšina 
uprednostnila zachovanie alebo zvýšenie ich súčasnej úrovne. Najprístupnejší boli k znižovaniu výdavkov 
na obranu.
      
Projekt Transatlantické trendy skúma od roku 2002 názory obyvateľov Spojených štátov, Európskej únie a 
Turecka na aktuálne otázky svetovej politiky, ekonomiky a bezpečnosti.
      
V roku 2013 sa výskum uskutočnil v USA a v 11 členských krajinách EÚ (Francúzsko, Holandsko, Nemecko, 
Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia), ako aj v 
Turecku. V každej krajine v júni náhodným výberom oslovili približne 1000 respondentov nad 18 rokov.
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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

Tiež sa Vám oplatí využiť rozhodcovský rozsudok o dohodnutých podmienkach, keď si chcete poistiť aj 
bežné obchodné dohody na exekučný titul.

. 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. 

 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! 

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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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! 

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.   

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

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. 





NÁRODNÁ  RADA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

VI. volebné obdobie

N á v r h

Ú S TA V N Ý  ZÁ K O N

z ... 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších 

predpisov 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone: 

Čl. I

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., 

ústavného zákona č.  9/1999 Z.  z.,  ústavného zákona č.  90/2001 Z.  z,  ústavného zákona 

č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z.,  

ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona 

č. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z. a ústavného zákona č. 232/2012 Z. z. sa 

mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 98 odsek 1 znie:

„(1)  Výsledky  referenda  sú  platné,  ak  bolo  rozhodnutie  prijaté  nadpolovičnou 

väčšinou účastníkov referenda.”.

Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2014.



D Ô V O D O V Á  S P R Á V A
 

A. Všeobecná časť

Návrh  ústavného  zákona,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  Ústava  Slovenskej  republiky
č.  460/1992  Zb.  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „návrh  ústavného  zákona“) 
predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) Igor Matovič, 
Jozef Viskupič a Miroslav Kadúc.

Cieľom  novelizácie  Ústavy  Slovenskej  republiky  je  posilnenie  práva  občanov 
Slovenskej republiky zúčastňovať sa na správe veci verejných prostredníctvom inštitútu 
referenda.  Takéto posilnenie účasti  občanov na rozhodovacích procesoch je  žiaduce aj 
z dôvodu  aktuálnej  politickej  situácie,  keď  sa  javí,  že  parlamentná  väčšina  v NR  SR 
nechráni  verejný  záujem,  ale  záujmy  finančných  skupín.  Prostredníctvom  inštitútu 
referenda, ktorého výsledok je pre NR SR záväzný a musí sa vyhlásiť rovnako ako zákon, 
by sa umožnilo občanom Slovenskej republiky spolurozhodovať o osude ich vlastného 
štátu  oveľa  jednoduchšie  a spravodlivejšie.  Predložený návrh zákona tak  dáva  do rúk 
občanov zásadný nástroj na aktívnom rozhodovaní o veciach verejných so zreteľom na 
záujem samotných občanov a nie finančných, či iných záujmových skupín.

Podľa  súčasnej  právnej  úpravy  je  na  platnosť  referenda  treba  splnenie  dvoch 
zákonných podmienok a to účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov a rozhodnutie 
musí  byť  prijaté  nadpolovičnou  väčšinou  účastníkov  referenda.  V  histórií  Slovenskej 
republiky  sa  doposiaľ konalo  7  referend,  z  ktorých  iba  jedno  skončilo  s  platnými 
výsledkami. Ostatné referendá skončili ako neplatné pre nízku účasť a v jednom prípade 
bolo  referendum  zmarené.  Pri  6  referendách  teda  došlo  k  bezúčelnému  vynaloženiu 
značného objemu finančných prostriedkov. 

Návrh ústavného zákona rieši situáciu, ktorá nastáva pri rezignácií značnej skupiny 
obyvateľstva  na  účasť  v  mechanizmoch  priamej  demokracie.  Návrh  ústavného  zákona 
naopak  umožňuje  aktívnej  časti  obyvateľstva,  aby  rozhodovala  o  záležitostiach 
spoločenského záujmu, bez rizika neplatnosti referenda a neúčelného využitia prostriedkov 
naň vynaložených. Prijatím návrhu ústavného zákona sa očakáva výrazný pozitívny vplyv 
na stav občianskej spoločnosti v Slovenskej republike – prostredníctvom novo zadefinovanej 
procesnej podmienky týkajúcej sa referenda by malo nastať prelomenie spoločenskej apatie 
a posilnenie pocitu zodpovednosti jednotlivých občanov za budúcnosť svojej krajiny.

Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na štátny rozpočet Slovenskej 
republiky,  rozpočet  verejnej  správy  a  na  podnikateľské  prostredie,  nevyvoláva  sociálne 
vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti. 

Návrh  ústavného  zákona  je  v  súlade  s  Ústavou  Slovenskej  republiky,  ústavnými 
zákonmi  a  ostatnými  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  Slovenskej  republiky, 
medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi,  ktorými je Slovenská 
republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.

D O L O Ž K A  Z L U Č I T E Ľ N O S T I



návrhu ústavného zákona s právom Európskej únie

 

1.  Navrhovateľ  ústavného  zákona: poslanci  Národnej  rady  Slovenskej  republiky  Igor 
Matovič, Jozef Viskupič a Miroslav Kadúc

 

2. Názov návrhu ústavného zákona: návrh ústavného zákona,  ktorým sa mení  a  dopĺňa 
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

3. Predmet návrhu ústavného zákona:

a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,

b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,

c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Vzhľadom na to, že predmet návrhu ústavného zákona nie je upravený v práve Európskej 
únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.

D O LO Ž K A
vybraných vplyvov

 
A.1. Názov materiálu: návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej 
republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
        Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné

A.2. Vplyvy:

  Pozitívne  Žiadne  Negatívne 

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy  x  

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k 
zvýšeniu regulačného zaťaženia?

 x

3. Sociálne vplyvy x  

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, x  

– sociálnu exklúziu,  x  

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na 
zamestnanosť

 x  

4. Vplyvy na životné prostredie  x  

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti  x  



 A.3. Poznámky

bezpredmetné

A.4. Alternatívne riešenia
 
bezpredmetné
 
A.5. Stanovisko gestorov
 
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií  SR a stanovisko tohto ministerstva  
tvorí súčasť predkladaného materiálu.

B. Osobitná časť
 

K Čl. I

K     bodu 1  

Návrhom  ústavného  zákona  sa  mení  formulácia  čl.  98  ods.  1  Ústavy  Slovenskej 
republiky  (ďalej  len „Ústava SR“)  takým spôsobom,  že  platnosť  výsledkov referenda už 
nebude podmienená účasťou nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. Referendum tak 
bude platné bez ohľadu na počet účastníkov referenda z radov oprávnených voličov. Na 
prijatie návrhov tvoriacich predmet referenda bude však aj naďalej potrebný súhlasný prejav 
vôle nadpolovičnej väčšiny účastníkov referenda. 

Podľa  čl.  2  ods.  1  Ústavy  SR  platí,  že  „štátna  moc  pochádza  od  občanov,  ktorí  ju  
vykonávajú prostredníctvom volených zástupcov alebo priamo.” V citovanom ustanovení Ústava 
SR expressis verbis zakotvuje demokratickú formu vlády, kde ľud je pôvodným zdrojom 
štátnej moci. Demokratická forma vlády znamená právo ľudu resp. občanov podieľať sa na 
správe vecí verejných priamo alebo voľbou svojich reprezentantov (čl. 30 ods. 1 Ústavy SR). 
Realizáciou  uvedeného  ústavného  princípu  demokratickej  formy  vlády  predstavuje  aj 
zakotvenie inštitútu referenda v druhom oddiele piatej hlavy Ústavy SR. Účelom referenda 
je  teda  zabezpečiť  občanom  štátu  –  ako  nositeľom  primárnej  (originálnej)  moci,  aby 
bezprostredne spolupôsobili pri tvorbe štátnej vôle (bližšie pozri: I. ÚS 22/2000. Uznesenie z 
3. mája 2000. Zbierka nálezov a uznesení  Ústavného súdu Slovenskej republiky 2000, s. 377). 

Inštitút referenda tak predstavuje jedinečnú možnosť občanov podieľať na správe 
veci  verejných priamo.  Napriek  jedinečnej  možnosti  občanov prostredníctvom referenda 
podieľať  sa  na  správe  veci  verejných,  spoločenská  realita  ukazuje,  že  inštitút  referenda 
nenašiel silné zakotvenie v národnej politickej praxi, v porovnaní s inými európskymi štátmi. 
Opačné  spoločenské  reálie  ukazuje  príklad  Švajčiarskej  konfederácie,  kde  má  inštitút 
referenda  silné  postavenie.  Slovenské  spoločenské  reálie  však  poskytujú  iný  obraz.  Od 
vzniku samostatného štátu sa na Slovensku referendum uskutočnilo celkovo sedem krát. Z 
tohto počtu: jedno referendum bolo zmarené, päť bolo neúspešných pre nedostatočnú účasť 



a  iba  jediné  referendum bolo  úspešné,  t.j.  referendum  konané  3.  apríla  2004,  ktorým sa 
rozhodovalo o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Účasť oprávnených voličov 
na úspešnom referende však len mierne prekročila 50% kvórum vyžadované čl. 98 Ústavy SR 
pre platnosť výsledkov referenda.  

Analýza  inštitútu  referenda  súbežne  s aplikačnou  praxou  poukazujú  na  slabinu 
ústavnoprávnej úpravy referenda – je ňou dikcia čl. 98 ods. 1 Ústavy SR vyžadujúca účasť 
najmenej 50% oprávnených voličov pre platnosť výsledkov referenda (ďalej len „referendové 
kvórum“). Vzhľadom na historické skúsenosti možno konštatovať, že striktná požiadavka 
referendového kvóra de facto oslabuje využitie tohto inštitútu priamej demokracie. 

Referendum predstavuje jediný inštitút priamej demokracie, ktorým môžu občania 
SR rozhodnúť o najzávažnejších otázkach verejného záujmu. „Právo občanov podať petíciu za  
vyhlásenie  referenda  im  poskytuje  možnosť  realizovať  primárnu  neodvodenú  moc  aj  v  takých  
prípadoch, keď by parlament nepostupoval v zhode s predstavou občanov. To jest, ak by o niektorých  
dôležitých otázkach nechcel  alebo nedokázal rozhodnúť.  V teoretickej rovine je referendum určitou  
“poistkou” občana voči parlamentu, aby si v zásadných otázkach nechal “poradiť” od občanov alebo  
aby občania v referende hlasovaním zobrali na seba zodpovednosť, ktorú parlament nechce, nemôže,  
nevie alebo nedokáže uniesť.”(PL. ÚS. 42/95. Nález z 2. mája 1996. Zbierka nálezov a uznesení 
Ústavného  súdu  Slovenskej  republiky.  s.  88-89).  Uvedený  judikát  Ústavného  súdu 
Slovenskej  republiky  (ďalej  len  “ÚS  SR”)  najvýstižnejšie  ilustruje  dôležitosť  referenda. 
Referendum umožňuje občanom priamo participovať na tvorbe verejných politík.  Priama 
participácia občanov na správe vecí verejných naberá mimoriadny význam v prípade, ak 
Národná  rada  Slovenskej  republiky  (ďalej  len  “NR  SR”)  nechce,  nemôže,  nevie  alebo 
nedokáže prijať potrebné rozhodnutie. 

Referendum tak plní  dve  dôležite  funkcie  –  kontrolnú a  iniciatívnu. Kontrolná 
funkcia znamená verejnú kontrolu občanov nad tvorbou verejných politík a rozhodovania v 
rámci NR SR. Iniciatívna funkcia umožňuje občanom prijať dôležité rozhodnutia, ktoré sú 
potrebné, ale NR SR nie je schopná ich uskutočniť. Priama účasť občanov na správe veci 
verejných tak môže byť obzvlášť žiaduca v období politických kríz, kedy riadna činnosť NR 
SR môže byť z politických príčin oslabená. Z týchto dôvodov je funkčnosť inštitútu referenda 
nevyhnutná. 

Napriek mimoriadnemu významu referenda inštitút referendového kvóra de facto 
eliminuje  možnosť  konania  úspešného  referenda.  Z  tohto  dôvodu  je  potrebné  zvážiť 
opodstatnenosť takejto striktnej úpravy v čl. 98 ods. 1 Ústavy SR . Inšpiráciou zo zahraničia 
môžu byť na jednej strane vyspelé štáty západnej a severnej Európy ako Švajčiarsko, Fínsko 
a Švédsko, ako aj  štáty s podobným hospodárskym zázemím ako Španielsko a Estónsko. 
Všetky vyššie  menované štáty majú v prípade referenda nulové kvórum, čiže  rozhoduje 
nadpolovičná väčšina zúčastnených. Úprava tohto druhu má niekoľko pozitív, medzi inými 
schopnosť aktivizovať obyvateľov spoločnosti, aby sa zúčastňovali na správe verejných vecí 
a nenechali za seba rozhodovať zvyšok spoločnosti. V prípade Slovenskej republiky vedie 
súčasná  právna  úprava  skôr  k  pasivite  po  skúsenostiach  s  neplatnými  a  zmarenými 
referendami.



V prospech referendového kvóra možno uviesť, že jeho účelom je zabránenie stavu, 
kedy  o  dôležitých  otázkach  verejného  záujmu  rozhodne  minorita  oprávnených  voličov 
zúčastnených  na  referende.  Takáto  argumentácia  je  na  prvý  pohľad  vábivá,  ale  pri 
dôslednom porovnaní s ostatnými demokratickými inštitútmi zakotvenými v Ústave SR sa 
stáva neudržateľnou. Platnosť volieb do NR SR, druhého kola voľby prezidenta, volieb do 
zastupiteľských  a  výkonných  orgánov  územnej  samosprávy  nie  je  ústavne  podmienená 
požiadavkou účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. 

Takejto úprave preto možno rovnako vyčítať riziko nízkej volebnej účasti a z toho 
plynúcu  skutočnosť,  že  minorita  politicky  aktívnych  občanov  rozhoduje  o  správe  veci 
verejných sama.  Na druhej  strane,  pokiaľ by Ústava SR striktne  vyžadovala  na platnosť 
volieb do zastupiteľských orgánov verejnej moci nadpolovičnú účasť oprávnených voličov 
vzniklo by riziko neplatnosti volieb (resp. aj opakovaných volieb), čo v konečnom dôsledku 
môže viesť k spoločenskej a politickej nestabilite a znefunkčneniu orgánov verejnej moci. 

Prioritnou  úlohou  a  funkciou  Ústavy  SR je  však  chrániť  spoločenskú  a  politickú 
stabilitu  štátu  a  predchádzať  tak  znefunkčneniu  ústavných  orgánov,  pri  zachovaní 
postulátov  demokratického  a  právneho  štátu.  Ústava  SR  tak  prihliada  na  spoločenskú 
realitu,  že  nie  všetci  voliči  využívajú  inštitúty  nepriamej  demokracie,  resp.  Ústava  SR 
zakotvuje  právo  na  správu  vecí  verejných  a  nie  povinnosť  podieľať  sa  na  správe  vecí 
verejných.  Z tohto dôvodu je vhodné v záujme reálneho fungovania ústavných orgánov 
nepodmieňovať platnosť uvedených volieb účasťou nadpolovičnej väčšiny voličov.

Z tohto pohľadu je potrebné rovnaký prístup prijať nielen k Ústave SR ako celku, 
ale  aj  k jej  jednotlivým  ustanoveniam  vrátane  ústavnej  úpravy  referenda.  Cieľom 
predkladanej novely Ústavy SR je preto zrušenie referendového kvóra.

K Čl. II

Navrhuje  sa  účinnosť  predkladaného  návrhu  ústavného  zákona,  so  zohľadnením 
potrebnej dĺžky legisvakančnej lehoty, na 1. február 2014.
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Ďalšie informácie a tiež dokumenty na stiahnutie sú k dispozícii na www.royaldevelopment.sk. Radi Vám 
zodpovieme akékoľvek otázky týkajúce sa rozhodcovského konania pred RSRD. Dotazy nám môžete posielať na e-
mail: rsrd@royaldevelopment.sk. 

Rozhodcovský Súd Royal Development
Dovoľujeme si Vám prezentovať Rozhodcovský Súd Royal Development (RSRD), 
ktorý vznikol zápisom v Obchodnom vestníku č. 31C/2011 zo dňa 15.2.2011. 
Zriadením RSRD máme záujem na skvalitnení a rozšírení poskytovaných služieb 
pre našich klientov. 

Vďaka neformálnemu charakteru rozhodcovského konania v rámci Štatútu 
a Rokovacieho poriadku RSRD dávame možnosť sporovým stranám rýchlu možnosť 
dosiahnuť právoplatný rozsudok, alebo alternatívne vzájomnú dohodu a tým 
ukončenie ich sporu. RSRD ponúka oveľa vyššiu rýchlosť rozsudku, ako je rýchlosť 
civilného konania pred všeobecnými súdmi. V civilnom konaní je bežnou praxou 
neustále odvolávanie sa niektorej zo sporových strán na súdy vyššieho stupňa, čo so 
sebou prináša zbytočné predlžovane konania. K „naťahovaniu“ civilného konania 
dochádza aj zo strany samotných sudcov všeobecných súdov častým odročovaním 
ústnych pojednávaní, tiež sú bežné aj prieťahy v doručovaní súdnych písomností, 
alebo pri výkone súdom nariadených dôkazných prostriedkov. V rozhodcovskom 
konaní je rozhodcovský rozsudok konečný a záväzný pre obe sporové strany, nie je 
možné sa voči nemu odvolať na iný rozhodcovský súd. Významným je aj ten fakt, že 
RSRD Vám garantuje rozhodnutie sporu v rozhodcovskom konaní v lehotách 
uvedených v Rokovacom poriadku, kde je možnosť vydania rozsudku aj do 15 dní od 
podania žaloby! Rýchlosť rozhodcovského konania je zvýraznená aj tým, že celé 
konania je písomné.

Rozhodcovské konanie predstavuje jednu z foriem alternatívneho riešenia sporov, 
ktoré sú založené na dobrovoľnom postúpení riešenia vzniknutého sporu na tretiu 
osobu – rozhodcovský súd. Svojou povahou sa rozhodcovské konanie podobá 
klasickému súdnemu konaniu pred všeobecnými súdmi, s ktorým má pomerne veľa 
spoločných prvkov. Tým najdôležitejším z nich je práve možnosť rozhodcovského 
súdu prejednávať a rozhodovať spory o právach a povinnostiach účastníkov konania s 
rovnakou právnou záväznosťou a následkami, ktoré ponúka aj bežný súdny proces.

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
www.royaldevelopment.sk  

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I, 
oddiel Sro: vložka č. 70805/B
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ROYAL DEVELOPMENT spol. s.r.o.
Sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 
Korešpondenčná adresa: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo
www.royaldevelopment.sk  

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I, 
oddiel Sro: vložka č. 70805/B

Rozhodnutie, ktoré je výsledkom rozhodcovského konania, je tzv. exekučným 
titulom, ktorý umožňuje okamžité začatie exekučného konania voči osobe povinnej 
na plnenie. Výsledkom rozhodcovského konania je tak dosiahnutie účinného 
právneho prostriedku k vymáhaniu splnenia povinnosti, a to nielen na území 
Slovenskej republiky.

Rozhodcovské konanie sa v porovnaní s obdobným súdnym konaním pred 
všeobecnými súdmi považuje za rýchlejšie, efektívnejšie, pružnejšie, finančne a 
časovo menej náročnejšie, čo sú samozrejme len niektoré z množstva výhod, ktoré 
prináša rozhodovanie sporov pred RSRD. Pre voľbu rozhodovania sporov v rámci 
rozhodcovského konania hovorí nesporne aj dôvernejší prístup a väčšia miera 
obmedzenia sprístupňovania informácii verejnosti, čo môžu oceniť najmä 
spoločnosti, u ktorých zverejnenie existencie prebiehajúceho súdneho konania by 
mohlo mať neodstrániteľné dôsledky na vzťah k zmluvným partnerom, hodnotu akcií 
na trhu a pod. 

Predpokladom rozhodovania sporu pred RSRD je právomoc tohto súdu na 
prejednávanie sporu podľa príslušných právnych predpisov. V dohode zmluvných 
strán o podriadení sa riešeniu sporu pred RSRD a predloženie vzniknutého sporu na 
rozhodnutie RSRD musí predchádzať dohoda zmluvných strán v písomnej forme 
„rozhodcovskej doložky“, alternatívne uzatvorenie samostatnej rozhodcovskej 
zmluvy. Rozhodcovskú doložku odporúčame umiestniť do úvodných, alebo 
záverečných ustanovení zmluvy, resp. na iné podobné miesto textu obchodných 
podmienok. Text rozhodcovskej doložky sa môže umiestniť aj do faktúry, objednávky, 
dodacieho listu a pod., pokiaľ je podpísaný aj druhou zmluvnou stranou.

Doporučené znenie skrátenej rozhodcovskej doložky:
„Všetky  spory,  ktoré  vzniknú z  tejto zmluvy, vrátane  sporov  o  jej platnosť, 
výklad,  alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským Súdom Royal 
Development zriadeným pri spoločnosti ROYAL DEVELOPMENT, spol. s r.o., so 
sídlom Ružová dolina č.6, 821 08 Bratislava (korešpondenčná adresa: Suľany 243, 
951 25 Hruboňovo) podľa jeho Štatútu a Rokovacieho poriadku. Strany sa 
podrobia rozhodnutiu tohto rozhodcovského súdu. Jeho rozhodnutie bude pre 
strany záväzné.“
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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..? 
Noviny OZ PPP č. 14. (september, 2013)
Výzva politickej strany OĽaNO určená pre všetkých aktívnych občanov Slovenska na podporu zmeny zákona 
o referende. Tento návrh mení ústavný zákon, tak aby konečne referendum bolo užitočným a praktickým nástrojom 
priamej demokracie. ZMENA JE MOŽNÁ!  

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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