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Kapitola č.1
Zopár faktov a informácií, ktoré stoja zato si ich prečítať.

Úvodník Novín OZ PPP č.15
Keď to nejde, tak to nejde - vraciame sa späť ku „koreňom“.
Všetci chcú nejakú zmenu, ale ak treba priložiť ruku k dielu, tak sa každý iba vyhovára, že „to sa určite
nepodarí“, „to je strata času a ľudia to neprijmú“, „treba to urobiť úplne inak, ako je to navrhované“ a tak ďalej
a tak ďalej... Jednoducho milión argumentov, ako nič neurobiť a ako odradiť aj tých, čo niečo urobiť chcú! Je
nám smutno z tejto „typickej“ slovenskej mentality. Veď preto to v tomto štáte aj takto vyzerá. Zopár
klamárov s psychologickou pseudoautoritou a samozvaných spasiteľov obsadilo prakticky všetky posty
v štáte. A začína reálne obdobie demagógie a ignorovania väčšiny obyvateľov. Bohužiaľ je to smutný fakt
a ako všetci pragmatickí ľudia ho aj my musíme rešpektovať. (?) Je iba malá nádej na zlepšenie. (?) Skoro už
žiadna, lebo Slováci premrhali všetky svoje chvíle, kedy mohli svoju spoločnosť aspoň máličko zlepšiť.
Jednoducho to v tomto štáte a pri tomto obyvateľstve zrejme nejde! Nejde ani o to, aby sme tu mali
Švajčiarsko, ale aspoň aby tu bola slušná spoločnosť v slušnom štáte. Občianske združenie Právne
Prebudenie Poškodených na popud desiatok svojich SYMPATIZANTOV rozbehlo akciu „ZMENA JE
MOŽNÁ“. Tak trocha sme chceli ľuďom priblížiť aspoň teoretické spracovanie predstavy priamej
demokracie. Aspoň popisne všetkým predstaviť, ako by bolo možné aby aj na Slovensku mohli ľudia
ovplyvňovať zásadné udalosti štátu cez referendum. A hlavne, aby mohli aj pri voľbách si vybrať takých
politikov, ktorí vzbudzujú najvyššiu dôveru a spoľahlivosť. Je to možné a v podstate k tomu netreba žiadne
veľké zákonné zmeny. Zopár zákonov zmeniť a upraviť a bolo by to reálne. Dokonca mnohí poslanci NR SR
takéto zmeny podporujú a dokážu ich predložiť parlamentu. K tomu aby boli úspešní, ale potrebujú podporu
ľudí – voličov. Bez tejto podpory – tohto tlaku zdola, bohužiaľ v tomto štáte nie je možné nič presadiť. Nič
dôležité a rozumné. V Novinách OZ PPP č.14 sme predložili žiadosť o podporu strany Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktorej poslanci predložili do parlamentu návrh zmeny zákona o referende
k zmene kvóra potrebného počtu voličov pre platnosť referenda. Ako to dopadlo? Návrh zákona bol
v parlamente 30.10.2013 v priebehu pár minút po predložení OĽaNO, následne vládnou (väčšinovou)
stranou zamietnutý! Bez akejkoľvek diskusie a aspoň formálnej snahy o jeho posúdenie. Akosi nikoho tento
návrh zákona v podstate ani nezaujal. Ani médiá o ňom neinformujú a ani samotní poslanci OĽaNO ho
viditeľne neprezentujú. Okrem propagácie zo strany OZ PPP sme zaznamenali iba jednu správu
(uverejnenú 1 deň) na jednom internetovom spravodajskom portáli a malý článok v jednom denníku. A to
bolo všetko. Čo k tomu dodať? Zabudnúť a zhasnúť svetlo za politikou a politikmi a venovať sa už iba svojím
osobným veciam.
Naše občianske združenie nemá a ani nikdy nemalo ambíciu zasahovať do „veľkej politiky“. Nemyslíme si, že
pre Slovensko už dozrel čas na veľké zmeny vo veciach verejných. Ľudia takéto zmeny v podstate ani
nechcú. Vidieť to najnázornejšie na tom, akých politikov (a opakovane a pravidelne) si volia! Možno existuje,
ešte malá a prchavá šanca na nejaké zlepšenie. Tú ponúka aj Občianske združenie Právne Prebudenie
Poškodených. Máme to priamo v názve! Myslíme si, že občania Slovenska sú poškodení už len tým, že musia
žiť v tomto zlom a arogantnom štáte. Prečo sú ale hlavne poškodení? Lebo odmietajú sa právne vzdelávať
a zvyšovať svoje spoločenské vedomosti. Občania - voliči nevedia odlišovať informácie (väčšinou lži) od
faktov (väčšinou od pravdy).
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A preto sú stále neprebudení. Rimania vraveli veľmi výstižne takémuto stavu spoločnosti „Vox populi, vox
Dei – Hlas ľudu, hlas Boží“. Možno sa dožije ešte naša generácia aj inej situácie stavu spoločnosti „Amicus
cognoscitur amore, more, ore, re - Priateľ sa pozná podľa lásky, mravov, reči a skutkov“. My v OZ PPP, ako
občania tohto štátu, našej vlasti a rodiska sme iba chceli nejakú kladnú zmenu a zlepšenie. Ale ak to nejde,
tak to nejde.
Takže sa PRIATELIA venujme opätovne aj niečomu inému. Možno prízemnejšiemu, ale pre každodenný
život určite užitočnejšiemu. Venujme sa niečomu, čo nám môže ušetriť peniaze a zrýchliť riešenie právnych
sporov. A hlavne u podnikateľov úhradu pohľadávok po lehote splatnosti. Prosím prečítajte si podrobne
„staronovú ponuku“ riešenia sporov pred Rozhodcovským Súdom Royal Development (RSRD). A tiež
„staronovú ponuku“ zo strany OZ PPP pre úhradu niektorých poplatkov v sporoch. Našim cieľom je aby
navrhovateľ mal svoje právne riešenie v podstate zdarma! Systém sme prepracovali do nových detailov.
Keďže záujem našich klientov ďaleko prevýšil naše plány, museli sme tomu prispôsobiť aj ponuku. Od teraz
RSRD bude prednostne riešiť žalobné návrhy hlavne od klientov OZ PPP. V princípe tento rozhodcovský
súd sa stane „súdom OZ PPP“. Taktiež sme prepracovali systém spolupráce pre advokátov a firemných
manažérov, ktorí majú na starosti pohľadávky. S cieľom finančne zainteresovať týchto konkrétnych ľudí pre
spoluprácu. Je to spravodlivé, aby mal každý svoj podiel a svoju odmenu. Prečítajte si prosím ďalšie
informácie na túto tému. A hlavne veľmi vás prosíme, verte nám, že tu naozaj nejde o žiaden „kšeft“ a „zisk“.
Iba chceme trocha pomôcť s vymožiteľnosťou práva na Slovensku v rámci legálnych možností. To, že to asi
robí iba naše OZ PPP je skôr smutný fakt, že nikto iný na Slovensku sa „zadarmo ani nepohne“. Prosím
nesúďte nás takýmto metrom! A porozmýšľajte prosím pokojne nad výhodnosťou toho čo vám ponúkame. Je
to dobrý a poctivý produkt pre všetkých dobrých a poctivých podnikateľov a ľudí tohto štátu. Ďakujeme.
Predstavenstvo OZ PPP
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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. Preto privítame všetky dary
a príspevky pre podporu našej činnosti.
Vaše príspevky pre OZ PPP môžete posielať na bankový účet :
Bankové spojenie: TATRABANKA a.s., č. účtu: 292 387 6878 / 1100

Pozor spúšťame novú podpornú kampaň pre OZ PPP!
V roku 2014 máme v pláne spustiť pravidelné semináre na tému „Firemná a občianska sebaobrana“. Taktiež za
pomoci odbornej verejnosti písať v Novinách OZ PPP priame reakcie na ekonomické problémy Slovenska. Tiež
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 vyfinancovanie aktivít OZ PPP v roku 2014.
!!! Darujete OZ PPP aspoň 1,- EUR !!! Aj s jedným eurom sa dajú urobiť veľké veci.
Ďakujeme za akúkoľvek čiastku podpory a sľubujeme, že každý príspevok využijeme zmysluplne a užitočne.
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“.
Nakoľko čas pokročil, dovoľujeme si Vás požiadať aj o zváženie príspevku podielu z daní za rok 2013 (obecné
„1,5% 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.

Kontakt
Sídlo (korešpondenčná adresa):
OZ Právne Prebudenie Poškodených
Suľany 243, 951 25 Hruboňovo

Občianske združenie Právne Prebudenie
Poškodených bolo zaregistrované MV SR dňa
17.5.2012

Telefón:
+ 421 (0) 902 901 144 ( Predseda OZ PPP)
+ 421 (0) 917 747 251 (Podpredsedníčka OZ PPP)
E-mail: ozppp@royaldevelopment.sk
www.royaldevelopment.sk
Web:

IČO: 42 209 986
DIČ: 2023576126
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Informácia k plánovaným zmenám v štruktúre činnosti
OZ PPP v roku 2014.
Po prehodnotení a analýze jednotlivých krokov a pokusov činností OZ PPP od začiatku vydávania Novín OZ
PPP sme sa rozhodli pre nasledovnú špecializáciu verejného prezentovania občianskeho združenia. Svoju
činnosť zameriame na dva okruhy nosných tém:
1. V prvom rade sa budeme naďalej venovať právnemu poradenstvu a riešeniu sporov s pomocou
Rozhodcovského Súdu Royal Development (RSRD). Po začiatočnej nedôvere našich klientov sa tento
produkt veľmi pekne rozbehol. Z Fondu RSRD vo výške 100.000,- EUR pre refundáciu poplatku
navrhovateľa pri žalobe pred RSRD sa už takmer všetky peniaze minuli. To znamená, že RSRD reálne
takúto čiastku ušetrilo desiatkam subjektov pri riešení ich sporov pred RSRD. A čo ešte dodať. Musíme sa
tiež pochváliť, že ani jeden rozhodcovský rozsudok vydaný od roku 2012 pre klientov OZ PPP nebol
zamietnutí pred exekučným súdom! Takže sme dokázali našim klientom skutočne a reálne pomôcť pri
uplatňovaní ich pohľadávok a ich iných nárokov.
V tomto produkte chceme v roku 2014 urobiť niekoľko systémových zmien s cieľom dosiahnuť ešte väčšiu
kvalitu a efektívnosť rozhodcovského konania pred RSRD. Začali sme s oslovovaním odbornej verejnosti
s cieľom zvýšiť počet zapísaných rozhodcov RSRD. Máme snahu urobiť taký systém, aby strany obchodného
prípadu, boli vopred dohodnuté na konkrétnom rozhodcovi pre prípad budúceho sporu. Samozrejme
s cieľom, ktorý neustále deklarujeme – v prvom rade mediácia a až potom výkon práva.
Ponuku prepojenia činnosti OZ PPP a RSRD budeme ponúkať ako štandardný produkt, ktorý máme
odskúšaný. Aj formou komerčnej reklamy a iných podobných formátov. Je škoda sa nezviditeľniť, ak máme
niečo takto užitočné! K tomu vyzývame našich SYMPATIZANTOV, aby nám ponúkli aj svoje možnosti
pomoci pri prezentácii OZ PPP. Môže to byť aj forma zverejnenia ponuky OZ PPP a RSRD na ich
firemnom webe, alebo v ich firemných reklamných materiáloch. Tiež možnosť akejkoľvek verejnej
prezentácie aj formou prednášky, seminára, alebo iného podobného podujatia. Radi prídeme a budeme
vysvetľovať a prezentovať.
Vytvorili sme ďalej systém ekonomickej spolupráce na províznom základe pre našich externých rozhodcov a
sprostredkovateľov budúcich klientov pre RSRD. Ktokoľvek, kto pomôže s dosiahnutím cieľov nášho
produktu bude finančne zainteresovaní províziou. Je to správne a spravodlivé odmeniť tých, čo nám
pomáhajú.
2. Druhá téma je pokračovanie našej veľkej ideovej myšlienky „Zmena je možná“. Určite sa nechceme
premieňať na politické združenie a nedajbože začať podporovať nejakého konkrétneho politika. Takýto
politický subjekt, ktorý by si to „zaslúžil“ zatiaľ na Slovensku nepoznáme. Ale budeme vždy podľa svojich
možností podporovať každého, kto sa bude snažiť presadzovať myšlienku priamej demokracie – zmenu
zákona o referende a zmenu zákona o voľbách. Jednoznačne sme presvedčení, že iba a jedine takéto
zmeny v základe systému fungovania slovenskej spoločnosti dokážu priniesť slovenským občanom
pozitívne zlepšenie aj v ich ekonomickej situácie. Jednoducho, ak politici a ich oligarchovia ukradnú
menej peňazí, tak všetkým ostatným 5,5 milióna obyvateľom ostane na živobytie viacej peňazí. Ľudia budú
mať vyššie dôchodky, lepšie zdravotníctvo, zlepší sa bezpečnosť občanov, budú opravené cesty... Inej cesty
niet! Buď ľudia dokážu priamo kontrolovať svojich politikov a ich úradníkov, alebo žiadne zlepšenie
nenastane!
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K tejto téme začneme pre našich SYMPATIZANTOV uverejňovať inšpirácie, ako si brániť svoje ťažko
zarobené peniaze pred týmto „žravým a nenásytným“ štátom. Situácia, ktorá tu nastala (a to nielen
strašidelné finančné zaťaženie firiem a občanov daňami, odvodmi a tisíckami poplatkov) je už na úrovni
legitimity občianskej neposlušnosti. Tento štát nám všetkým iba berie a tak málo nám dáva späť vo forme
verejných služieb a činností! Pri každodennom pohľade na rôzne predražené tendre a nezmyselné štátne
zákazky, pri pohľade na toľko ukradnutých a neužitočne minutých verejných zdrojov má každý občan
Slovenska právo sa začať brániť. K tomu smeruje naša nová akcia „Firemná a občianska sebaobrana“.
Vždy existuje veľmi veľa legálnych spôsobov, ako aspoň trocha eliminovať toto štátne „zderstvo“. Každý
človek si najlepšie sám vie prerozdeliť svoje ťažko zarobené peniaza a vôbec k tomu nepotrebuje kradošov,
ktorí reprezentujú tento štát. A nielen to. Každý občan má právo žiadať zmenu. A ak mu ju súčasní politici
nedajú, tak má právo vybrať si nabudúce iných politikov. Ako nám napísal jeden náš SYMPATIZANT na
tému daní a ich prerozdeľovania: Súčasná situácia na Slovensku sa od klasického stredoveku odlišuje iba
tým, že v stredoveku kráľ dostal 1/10 a cirkev tiež 1/10 a ostatok zostal ľuďom. Na dnešnom Slovensku je
to presne naopak! Štát si ponechá 8/10 a ľuďom ostanú 2/10. Takže od stredoveku sme si veľmi v daniach
nepomohli. Premýšľajte o tom na tomto jednoduchom príklade. Možno to mnohých z vás trocha právne
prebudí a konečne začnete so svojim životmi aj niečo robiť. Keď nič robiť nebudeme, tak týmto trendom
nám zostane už za chvíľu iba 1/10 z toho čo zarobíme – a potom už budeme na tom ako tí králi
v stredoveku...!?
3. A posledná prosba na vás všetkých našich SYMPATIZANTOV. Čochvíľa bude koniec účtovného roka
a príde čas platenia daní. Prosím myslite pri tom aj na naše občianske združenie. Nedajte všetky vaše
dane tomuto nenásytnému štátu. Darujte nám z vašich daní aspoň tie povolené 1,5%. Určite to bude pre
vás lepšia investícia, ako to napchať našim politikom a ich kradošom oligarchom. Pomôžete OZ PPP a my
potom budeme môcť pre vás urobiť viac užitočných produktov a činností. Nezabúdajte prosím, že OZ PPP
je obyčajné občianske združenie, ktoré funguje iba z peňazí svojich členov a niekoľkých PARTNEROV.
A mesačne nás stojí iba vydávanie Novín OZ PPP viac ako 3000,- EUR! Tiež úhrada poplatkov za
navrhovateľa pred RSRD už pohltila takmer 100.000,- EUR! Sme patrioti a občania, ktorí sa rozhodli niečo
zlepšiť a pomáhať iným ľuďom, ale donekonečna to ťahať iba z vlastných zdrojov to nedokážeme. Dúfali sme,
že sa zapojí viacej darcov a sponzorov do činnosti OZ PPP. V tom sme trocha sklamaní. Dobre, dávať
z vlastných peňazí je vždy „problém“. Teraz ale máte možnosť dávať z peňazí, ktoré aj tak musíte uhradiť
štátu – z daní!
Preto prosím nezabudnite na OZ PPP a dajte nám tie 1,5% z dane na našu činnosť. A tiež prosíme
posuňte informáciu aj svojim známym, zamestnancom, obchodným partnerom... Jednoducho každému,
kto platí dane a tým má právo rozhodnúť aspoň 1x za rok, komu z týchto svojich daní daruje aspoň tie
1,5%. Darujte ich OZ PPP a určite urobíte dobrú vec. Ďakujeme.
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Škoda, že to neplatí aj o nečestných politikoch.
Z analýzy vymierania organizmov vyplýva, že skupiny druhov sa musia nepretržite
adaptovať a vyvíjať. Inak zmiznú zo scény.
Konštatovali to Tiago Quental z Universidade de
São Paulo (Brazília) a Charles Marshall z Museum of
Paleontology pri University of California v Berkeley
(USA).

neopúšťajú evolučnú scénu preto, že proste majú
smolu v statickom a nemennom prostredí, tak ako
hazardný hráč, ktorý stratil všetko na hracích
automatoch.

Osud veľkých skupín živočíchov, ako žiab či
mačkovitých šeliem, neurčuje iba vymieranie
druhov. K zániku skupiny prispieva aj to, keď už v
nej nevznikajú nové druhy.

Je to inak. Čelia nepretržitej zmene, zhoršujúcemu
sa prírodnému prostrediu a úspešnejším súperom a
predátorom. To od nich vyžaduje, aby sa rovnako
nepretržite adaptovali a vyvíjali na nové druhy – len
aby vôbec prežili. „Každá zo skúmaných skupín buď
prehrala, alebo prehráva v súboji s čoraz
obťažnejším životným prostredím. Ich odchod zo
scény prinajmenšom sčasti spôsobila Červená
kráľovná, v tom význame, že sa im nepodarilo udržať
tempo so zhoršujúcim sa stavom ich prostredia,“
povedal Charles Marshall.

„Prakticky nijaký biológ nepremýšľa o tomto
nevznikaní ako o hlavnom faktore dlhodobých
príčin vymierania. Zistili sme však, že úbytok
novovzniknutých druhov je pri posune skupín
cicavcov k zániku rovnako dôležitý, ako zvýšené
vymieranie,“ povedal Charles Marshall.
Platí to pre pomalú zmenu počas miliónov rokov.
Teda nie pre rýchlu globálnu zmenu, akou v
súčasnosti prechádza Zem v dôsledku ľudských
činností. Pomáha to však pochopiť tlaky, pôsobiace
na dnešnú flóru a faunu, aj hybné sily evolúcie a
vymierania v minulosti.
S kolegom skúmal 19 skupín cicavcov. Vymretých,
alebo na zostupe z vrcholu rozmanitosti, čo platí
napríklad o dnešných koňoch, slonoch,
nosorožcoch. Všetky skupiny sú dobre známe z
fosílií a vznikli v posledných 65 miliónoch rokov
čiže v priebehu treťohôr.
Analýzu naplánovali ako previerku populárnej
evolučnej teórie, takzvanej Hypotézy Červenej
kráľovnej. Meno má po postave z diela Lewisa
Carrolla Za zrkadlom. Tá svoju krajinu opísala ako
prostredie, kde „musíte utekať z celej sily, aby ste sa
udržali na tom istom mieste“. Červená kráľovná
povedala Alici, že „musíte utekať z celej sily, aby ste
sa udržali na tom istom mieste“. Podobne sa
živočíchy a rastliny musia nepretržite adaptovať a
vyvíjať, čo len aby sa vyhli vymretiu
V biológii sa to vysvetľuje tak, že živočíchy a rastliny
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S Tiagom Quentalom doložili, že skupiny sa sprvoti
posúvali k vyššej druhovej rozmanitosti, až pokým
nedosiahli nosnú kapacitu ich prostredia,
maximálny počet druhov, ktorý sa v ňom mohol
udržať. Nato sa prostredie zhoršilo, až kým sa
nedosiahol bod, že v ňom bolo priveľa druhovej
rozmanitosti, čo viedlo k ich vymretiu. „Naše údaje
v skutočnosti naznačujú, že biologické systémy azda
vôbec nikdy nie sú v rovnováhe. Skupiny druhov sa
zväčšujú a zmenšujú pod vplyvom trvalej a v
geologických pojmoch rýchlej zmeny,“ uzavrel
Charles Marshall.
(Autor - Tiagom Quentalom uverejnil tieto poznatky
v predbežnom online vydaní časopisu Science
(Science Express).
Čítajte vložený komentár OZ PPP
na ďalšej strane.

Strana 7 / 28

Noviny
Občianskeho združenia
Právne Prebudenie Poškodených

10/2013

Vložený komentár OZ PPP:
Už od nepamäti ľudstva, od chvíle ako vymysleli ľudia písmo a začali si zapisovať svoje názory
a spomienky, si ľudia sťažujú na svojich vládcov – náčelníkov, kráľov, kňazov, vyberačov daní ... Od
najstaršej pamäti ľudstva a národov sú na týchto „Predstaviteľov Všetkých“ hlavne iba sťažnosti. Podľa
uvedenej teórie by ale mali takýto zlí vodcovia ľudí vymrieť, alebo sa zmeniť. Keď sa pozrieme na
dnešných politikov na Slovensku a v EÚ žiadnu ich zmenu k lepšiemu nejako nevidno. Naďalej u nich
prevláda iba chamtivosť, moci chtivosť, zákernosť, neúprimnosť a sebectvo. Škoda, že aj spoločenské
pomery a politici sa nemenia tak, ako sa menia podľa vedcov prírodné druhy podľa pravidla - „Keď nie je
u teba žiadna zmena, tak vymrieš“! Takže, ako je povedané v prísloví „každé pravidlo má svoju výnimku“:
Tak to vyzerá, že prirodzený vývoj k lepšiemu a kvalitnejšiemu druhu vôbec neplatí na našich politikov
a politické strany. Na druhej strane ale takáto podoba evolúcia je jedinečná v tom, že iba jediný
a neobyčajný živočíšny druh – „Sľubujúci politik (odborne Balamut)“ je jediný, ktorého sa evolúcia
nijako netýka. Je nemenný a nezničiteľný a ako mýtický vták Fénix sa pravidelne rodí každé štyri roky po
voľbách.
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Index hospodárskej mizérie: Slovensko na chvoste EÚ.
Index hospodárskej mizérie – veľmi výstižné pomenovanie tohto ekonomického ukazovateľa. Už sa tu
nehrá alibisticky so slovíčkami a ekonomickými pojmami, ale sa pekne povie „mizéria“. Je to síce čechizmus
a slovenský spisovný ekvivalent by asi bolo slovo „index hospodárskej biedy“, ale každý kto si pozrie do
peňaženky, alebo na zostatok svojho bankového účtu určite chápe význam oboch slov! Súdruhovia
a súdružky z Európskeho parlamentu a Európskej komisie nám všetkým nadelili takéto „darčeky“ na
Vianoce 2013. A ak budeme všetci dobrí a nebudeme hnevať, určite nám nadelia takto rovnako (a možno aj
viac!) aj v roku 2014. Spomeňte si na tento článok a tieto fakty na budúci rok (2014). Budeme totiž voliť
nových europoslancov! Skúste vybrať - voliť takých zástupcov Slovenska, čo budú aspoň trocha dôstojne
reprezentovať náš štát v Európskom parlamente. Viac zatiaľ urobiť nemôžeme. Škoda, že nebudeme voliť aj
možnosť zrušiť celú túto neschopnú eurobyrokraciu. Ale treba priatelia vydržať. Zrejme v dohľadnej dobe z
tohto spolku vystúpi Veľká Británia a zrejme aj niekto iný. A potom sa treba rýchlo pripojiť a utekať a utekať...
My sa už tešíme, kedy konečne budeme môcť znova používať klasické žiarovky, vysávače nad 1600W, môcť si
sadiť vlastné dopestované semiačka aj na nasledujúci rok a konečne môcť žiť ako normálni a slobodní ľudia.
Síce so starosťami o holú existenciu v tomto vykradnutom Svete, ale aspoň oslobodene od bruselských
byrokratov a polobláznov.
História indexu hospodárskej mizérie siaha až do šesťdesiatych rokov minulého storočia, no aj v súčasnosti
sa teší popularite predovšetkým v USA, kde sa vyčísľuje každý mesiac. Tento depresívne znejúci ukazovateľ
vychádza z predpokladu, že rýchly rast cien a vysoká miera nezamestnanosti negatívne ovplyvňujú
ekonomické prostredie a životnú úroveň, a tým znižujú hospodársku výkonnosť jednotlivých krajín.

Najmizernejší bol život na Slovensku na prelome milénií. Dvojciferné tempo cenového rastu a takmer každý
piaty človek bez práce sa v roku 2000 postarali o index hospodárskej mizérie na úrovni až 31,1 %. Najlepší
výsledok indexu dosiahla slovenská ekonomika v roku 2009 a to na úrovni 13,0 %. „Paradoxne šlo o rok, kedy
sa na Slovensku naplno začali prejavovať dopady hospodárskej krízy. Nezamestnanosť poskočila na 12,1 %,
no rast cien naopak spomalil na 0,9 %,“ dodala Sadovská. Ďalšie roky priniesli postupné zhoršovanie sa
indexu, a to z dôvodu rastúcej miery nezamestnanosti a od roku 2011 ruku k dielu pridal aj rýchlejší cenový
rast.
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Vyššiu úroveň hospodárskej mizérie dosiahlo už iba 5 krajín EÚ. Zatiaľ čo situácia na Slovensku sa zlepšila,
až dvadsiatka krajín EÚ si v 1. polroku 2013 oproti roku 2012 pohoršila a vykázala vyššiu úroveň ukazovateľa.
Vo väčšine ekonomík bola pritom „na vine“ predovšetkým rastúca miera nezamestnanosti. Najvyššiu
hodnotu indexu vykázalo a neslávne prvenstvo z rokov 2010 až 2012 obhájilo Španielsko s indexom 28,7 %.
Dôvodom takto vysokého indexu bola predovšetkým dlhodobo vysoká a stále rastúca
španielska nezamestnanosť. Horšie ako Slovensko si počínali aj Grécko, Chorvátsko, Portugalsko a Cyprus.
A práve Cyprus si v porovnaní s rokom 2012 aj najvýraznejšie pohoršil, a to až o 1,6 p. b. Nebyť spomalenia
rastu cien, život na Cypre by bol dnes kvôli skokovitému nárastu nezamestnanosti ešte „mizernejší“.
Najnižšiu, a teda najlepšiu, hodnotu indexu dosiahlo Nemecko(7,1 %) a predbehlo tak susedné Rakúsko,
ktoré si prvenstvo pripísalo v roku 2012.

Európska únia je bez vízie!
Lars Christensen - Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Saxo Bank.
Pravidelne sa vyjadruje a komentuje globálne ekonomické dianie.
Lars Christensen: Slabina Európy: Absencia vízie kancelárky Merkelovej.
Vo svojej kariére som spoznal veľa politikov, ale len nedávno mi došlo, že len hŕstka z nich je naozaj
pripravená si za svojimi presvedčeniami (pokiaľ teda vôbec nejaké majú) skutočne stáť. Matne si
spomínam, že kedysi dávno to vyzeralo trochu inak; v dnešnej politike ide iba o riešenie každodenných
problémov a sledovanie prieskumov mienky voličov o tom, čo sú ochotní pripustiť. Nejde o vodcovské
schopnosti ani o úplnú morálnu integritu. Ideológia a odvaha zostali vecou minulosti. Podľa môjho názoru je
slabinou Európy fakt, že nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, ktorá je de facto lídrom EÚ, chýba pre
skupinu krajín platiacich spoločnou menou vízia.
To, že Merkelová nemá víziu, stojí v priamom protiklade s emocionálnym prístupom, ktorý prevládal v
politickom uvažovaní v povojnovej Európe. Som presvedčený, že by nám býval racionálnejší prístup
pomohol, aby sme predišli súčasným problémom, ktorým čelíme. Ale samotné obhajovanie toho, že by EÚ
mala viesť celosvetový ekonomický pelotón (čo je jedným z dôvodov, prečo Nemecko nechce, aby Veľká
Británia vystúpila z Európskej únie), nie je vízia. Je to rozumný cieľ, ktorý podporujem, ale nedosiahneme
ho, ak nenájdeme novú realistickú víziu pre Európu 21. storočia.
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Keď Saxo Bank otvárala v máji 2009 svoju pobočku v Prahe, požiadali sme o privátne stretnutie s vtedajším
prezidentom Václavom Klausom. Našej žiadosti bolo vyhovené a o niekoľko mesiacov neskôr sme zamierili
na Hrad, ktorého majestátnosť je, ako sa zdá, na ústupe. Od pádu Železnej opony - a dokonca aj dlho pred
tým a za obzvlášť ťažkých okolností - bol Václav Klaus akýmsi stelesnením slobody a boja proti zneužívaniu
štátnej moci a nespravodlivosti. Ak zastávate liberalizmus a kapitalizmus ako ja, potom je stretnutie s pánom
Klausom určite zásadné. Počas nášho rozhovoru sme hovorili o dlhovej kríze eurozóny, ktorá už vtedy
prebiehala, aj keď to v tej dobe nikto príliš nevnímal. Zhodli sme sa na tom, že najväčším problémom,
ktorému čelí EÚ a ktorý nemá obdobu a vyvolal celý rad iných ťažkostí, a je príčinou toho, prečo sa EÚ
približuje k ekonomickej skaze a prečo, ako sa zdá, čoraz viac zanedbáva demokratické procesy, je
spoločná mena: euro.
Keď teda prezident Klaus vlani publikoval anglickú verziu svojej knihy Európska integrácia bez ilúzií, v
ktorej píše o svojom sklamaní zo súčasnej situácie v Európe, bez váhania som ju nechal vydať aj v dánčine a
všade som ju propagoval. V knihe je opísaný vývoj európskych spoločenstiev od druhej svetovej vojny až po
dlhovú krízu eurozóny. Václav Klaus považuje súčasný stav za nestabilný a nazýva ho akýmsi
"medzistavom". Knihu by si mali prečítať všetci, ktorým rovnako ako mne na Európe záleží. Hlavnou
myšlienkou prezidenta Klausa je, že ak chce Európa znovu naštartovať svoju ekonomiku, musí prejsť
zásadnou transformáciou, a aby sa tak mohlo stať, musí mať tento kontinent nejakú novú jasnú víziu.
Myšlienka vytvorenia menovej únie v Európe siaha hlboko do histórie, dokonca do doby pred vznikom
Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS). Uvažovalo o nej ešte pred druhou svetovou vojnou
Spoločenstvo národov, predchodca OSN. Vtedy to bola len veľkolepá vízia. Na zoznam skutočných plánov
sa menová únia dostala až v roku 1970 v rámci Wernerovej správy.
Hoci je práve euro koreňom väčšiny problémov EÚ, myšlienka spoločnej meny sa vtedy všetkým zdala
úžasná, ambiciózna a logická. Ak by sa podarilo vytvoriť úplnú ekonomickú a monetárnu úniu s počtom
obyvateľov vyšším ako mali Spojené štáty americké, potom by sa to samozrejme odrazilo aj na miere
medzinárodného politického vplyvu Európy. Nesmieme podceňovať fakt, že väčší politický vplyv bol a je
snom európskych politikov desiatky rokov. Rovnako, ako tomu bolo u mnohých ďalších aspektov EÚ, tak aj
veľká časť projektu menovej únie vznikla z dojmov európskych politikov, ktorí sa v porovnaní s USA a
Ruskom, a neskôr aj skutočnými alebo potenciálnymi mocnosťami, ako sú Čína , India a krajiny na Blízkom
východe, cítili menejcenní.
Kameňom úrazu však je, že väčšina Európanov netúži po politickom zjednotení, čo je nevyhnutným
predpokladom pre založenie menovej únie. Obyvatelia bohatých štátov sa nechceli vzdať svojej
národnej identity a nechceli sa deliť o svoje ekonomické úspechy s ostatnými krajinami. V tomto poňatí
solidarita s chudobnejšími štátmi spôsobila, že ich úspešné štáty musia neustále dotovať. Osobne sa
prikláňam k modelu nezávislých národných štátov s hrdými občanmi, ktoré spája voľný trh a
ekonomická prosperita, nie monštrózne silný a čím ďalej menej demokratický byrokratický aparát v
Bruseli.
Niet divu, že najviac nadšené pre pôvodný plán eura boli hospodársky menej úspešné štáty. Videli v takom
systéme značné výhody, ale nechceli sa vzdať svojich národných špecifík ani tradičných politík. Európska
únia ale nie je roh hojnosti, ktorý iba chŕli bohatstvo, ale bolo nutné preukázať, že ten, kto prijíma, si to
skutočne zaslúži.
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Európski politici si veľmi dobre uvedomovali, že zásadným predpokladom pre vznik dobre fungujúcej
menovej únie sú pevné základy v podobe politickej a finančnej únie. Pri vytváraní Európskej menovej únie
(EMÚ) sa ozývala hŕba varovných hlasov. Ale hoci to niektoré hlavy štátov a vlád vedeli, rozhodli sa projekt
spustiť na základoch, ktoré boli pevné asi ako hrad z piesku, ktorý obmýva more.Projekt začali a dúfali, že sa
zaštítia osobitným zákonom oprávňujúcim k vynakladaniu verejných prostriedkov, alebo, ako sa ukázalo
neskôr, že tieto základy vytvoria nenápadne postupne, bez toho aby sa obťažovali to konzultovať s bežnými
Európanmi. Rovnaký prístup sa uplatňuje aj teraz v krajinách, ako je Dánsko, ktoré ani nie je členom
eurozóny. Politici chcú širšiu integráciu, než na akú sú ľudia pripravení. Byť lojálni k vedeniu Bruselu a
nelojálni voči vlastnému národu pre nich znamená, že odvádzajú vynikajúcu prácu a získavajú veľa pochvál
a hviezdičiek a ešte to medzi ich priateľmi budí dojem, že majú politický vplyv.
Čo je teda v neporiadku ? Veď je predsa výhodné a zmysluplné mať jednotnú menu, vďaka ktorej sme sa
zbavili kurzových poplatkov a menového rizika. Veď spoločná mena dala vzniknúť silnej centrálnej banke,
ktorá by mohla hrať medzinárodnú úlohu .
Prijatím spoločnej meny totiž štáty prichádzajú o niektoré dôležité nástroje, ktoré majú ich národné
centrálne banky zvyčajne k dispozícii. Najviditeľnejším príkladom je možnosť upravovať menové kurzy buď
pomocou devalvácie alebo revalvácie alebo ponechať sadzby pod vplyvom finančných trhov, čo je bežné pre
väčšinu ostatných typov aktív.
Ďalším dôležitým nástrojom je možnosť upravovať hospodársky vývoj krátkodobými úrokovými sadzbami.
Obidva tieto nástroje sú úplne zásadné a ich absencia môže viesť ku katastrofálnym následkom pre
akúkoľvek oblasť alebo krajinu, ak neexistuje zhoda na tom, ako inak budú regulované prípadné nerovnosti.
Takýmito nástrojmi môžu byť spoločné dlhopisy, fiškálne transfery alebo iné možnosti - len si spomeňme,
ako to funguje v rámci jednotlivých štátov. Napríklad jeden z dánskych ostrovov, Lolland, by bol vo
finančnej tiesni, keby musel zháňať financovania na projekty na medzinárodných trhoch. Ale pretože je
plnohodnotnou súčasťou Dánska a vďaka prevodu peňazí v rámci tohto štátu, sa jeho problémy ľahko
vyriešia.
Ak si predstavíme že by bola Európa založená na modeli národného štátu, vyriešila by sa väčšina
problémov - hoci by sme sa celkovou ekonomikou len ťažko mohli chváliť. Je ale nutné, aby bývalé nezávislé
národné štáty prijali rovnakú úlohu ako tento dánsky ostrovček a lepšie prosperujúce oblasti Európy musia
byť ochotné prijať rovnakú zodpovednosť ako Dánsko za svoju chudobnejší oblasť.K tomuto cieľu máme
ešte veľmi ďaleko. Navyše sa ešte stále nedá porovnať pohyb tovaru, služieb a pracovnej sily v rámci EÚ s
tým, ako to prebieha v rámci jednotlivých štátov. Kvôli jazykovým, vzdelávacím, kultúrnym a geografickým
rozdielom je táto úloha v európskom meradle oveľa ťažšia.Učiteľ Angely Merkelovej, Helmut Kohl ,
nemecký kancelár, ktorý znovu zjednotil Nemecko, veril, že je možné z politického hľadiska urobiť hrubú
čiaru za históriou rozštiepenej Európy, ekonómia pre neho nebola tak dôležitá. Toto "Dievča ", ako
Merkelovú Kohl nazýval, našťastie nezdieľa tento naivný prístup k EÚ. Rozhodne už nie je dievčaťom a
dospela k veľmi pragmatickému prístupu k EÚ, preto si v socialistickom Francúzsku vyslúžila prezývku
"Madam Non" (Pani Nie).
Merkelová odmietla centralizované ekonomické vedenie, zavrhla stály mechanizmus finančnej záchrany
štátov a povedala tiež nie myšlienke eurobondov, ktorú považuje za "ekonomicky zlú a kontraproduktívnu".
Spôsob, akým riešila krízu eura, vysvetľuje tiež, prečo sú Francúzi Európou tak rozčarovaní, ako odhalili
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prieskumy verejnej mienky spoločnosťou Gallup a Pew Research Center z mája 2013. Keď mesiac potom
usporiadal bývalý predseda Európskej komisie Jacques Delors, ktorý komisii predsedal v čase vytvorenia
eura, stretnutie socialistov, brojil proti podľa neho "represívnej a nepriateľskej" Európe.
Európa Angely Merkelovej nie je represívna ani nepriateľská. Je spravodlivá. Chce, aby členské štáty
EÚ dodržiavali pravidlá a zasadzovali sa o väčšiu konkurencieschopnosť Európy. Ona problémy rieši a
nie je nič zlé na tom, riešiť konkrétne problémy.
Avšak v politike ide aj o deklarovanie nových myšlienok a vízií. Politika spočíva vo vytváraní plánov, nie
sledovaní nálady spoločnosti. K tomu musí Merkelová ešte dôjsť.
Ako ukazujú predvolebné prieskumy preferencií, Nemci rozhodne nechcú nič meniť. Merkelová zostane aj
naďalej faktickým lídrom EÚ a budúcnosť Európskej únie a eura bude naďalej určovať táto bývalá bádateľka
v odbore chémie. Podľa mňa je bádanie na konci. Záver bol povedaný. Musíme prehodnotiť EÚ.

Hlavne, že dôchodcovia vždy a stále od roku 1993 volíte
tie „istoty“ tých najviac sa istiacich politikov...
Slovenskí dôchodcovia sa majú horšie ako seniori v Rumunsku.
Dôchodcovia sa majú najlepšie vo Švédsku, Slovensko predbehla aj Bolívia, Bulharsko a Česká republika.
Najviac seniorov majú rozvojové krajiny. Švédsko je najlepšou krajinou na svete pre starých ľudí, Afganistan
najhoršou. Vyplýva to z globálnej štúdie uskutočnenej s podporou OSN. Prieskum The Global AgeWatch
Index sa zaoberal kvalitou života seniorov v 91 krajinách. Upozornil na to, že mnohé štáty nemajú adekvátnu
podporu pre starnúcu populáciu. Do roku 2050 počet starých ľudí prevýši po prvýkrát počet detí pod
pätnásť, pričom najviac seniorov majú rozvojové krajiny, uvádza sa v správe.
The Global AgeWatch Index zostavil Populačný fond OSN a skupina na ochranu práv starších HelpAge
International a zverejnili ho pri príležitosti Medzinárodného dňa seniorov. Experti použili 13 rôznych
indikátorov vrátane príjmov a zamestnania, zdravotného zaopatrenia, vzdelávania a životného prostredia. Je
to údajne prvá štúdia takéhoto druhu uskutočnená na globálnej úrovni, uvádza stanica BBC.
The Global AgeWatch Index zostavil Populačný fond OSN a skupina na ochranu práv starších HelpAge
International a zverejnili ho pri príležitosti Medzinárodného dňa seniorov. Experti použili 13 rôznych
indikátorov vrátane príjmov a zamestnania, zdravotného zaopatrenia, vzdelávania a životného prostredia. Je
to údajne prvá štúdia takéhoto druhu uskutočnená na globálnej úrovni, uvádza stanica BBC.
Na čele rebríčka je Švédsko nasledované Nórskom a Nemeckom. Celkovo prvej dvadsiatke dominujú
štáty západnej Európy a Severnej Ameriky spolu s Japonskom, Austráliou, Novým Zélandom a Čile. Čo
sa týka veľkých rýchlo sa rozvíjajúcich krajín, niektoré dopadli lepšie (Brazília 31., Čína 35.), iné horšie
(Turecko 70., India 73., Rusko 78). Slovensko sa umiestnilo 49., pred nami skončila dokonca Bolívia (46.),
Rumunsko (47.) aj Bulharsko (48.). Výrazne nás predbehla tiež Česká republika (25.), ale aj Estónsko
(29.), Maďarsko (40.) či Chorvátsko (41.). Zoznam uzatvára Pakistan, Tanzánia a Afganistan.
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Taká škoda, že to nebolo aj na Slovensku!
Grécki štátni zamestnanci prichádzajú o „neuveriteľné“ benefity. Oproti slovenskému štátnemu
zamestnancovi bol grécky štátny zamestnanec až donedávna v podstate zákonom chránený druh. Vyhrieval
sa na slniečku ako Bohovia na Olympe. Užíval si výhody, ktoré mu poskytoval sociálny systém. Dnes je
situácia trocha iná. Platy trocha klesli a tisíce z nich boli z tohto „raja „ prepustení.
Grécki štátni zamestnanci prišli o ďalšiu takmer neuveriteľnú výhodu. Tí z nich, ktorí pracovali viac ako 5
hodín denne s počítačom, mali nárok na šesť dní dovolenky navyše. Túto výsadu mali od roku 1989.
Rozhodnutie vlády sa týka asi 5000 štátnych zamestnancov.
A to si donedávna užívali mnohé aj iné benefity:
- plat bol priemerne o 50 percent vyšší ako v súkromnom sektore
- skoršie odchody na dôchodok – po 35 rokoch služby, s dôchodkom 80 percent ich najvyššej mzdy
- výhodnejšie pôžičky
- bonusy za to, že úradník vedel používať počítač
- za to, že chodil načas do práce
- príplatok za pravidelné chodenie do práce
- dôchodok po mŕtvom otcovi dostávala slobodná dcéra
- lesní robotníci dostávali príplatok za prácu vonku (mimo kancelárie)
- 13. a 14. plat / 13. a 14. dôchodok
- odstupné až do výšky 100 mesačných platov
- 12 platených štátnych sviatkov
Počet štátnych zamestnancov je v podstate dodnes záhadou? Podľa štatistík OECD zamestnával štátny
sektor v roku 2007 391-tisíc ľudí. Po tomto roku sa už údaje neobjavili. Podľa The Independent mali prácu v
štátnom sektore v roku 2008, teda pred krízou, štyria z desiatich zamestnaných Grékov. Dnes je to podľa
britského denníka až šesť z desiatich. Podľa iných údajov je vo verejnom sektore zamestnaných asi 700-tisíc
Grékov. Podľa niektorých zdrojov minie vláda na mzdy vo verejnom sektore asi štvrtinu svojho rozpočtu.
Luxus po grécky - takto sa žije v Aténach! O šetrení mnohí nechcú ani počuť.
V júli schválil grécky parlament plán reformy verejného sektora, v ktorom sa zaviazal, že 25 tisíc štátnych
zamestnancov sa do konca roka dostane do programu mobility, v ktorom sa rozhodne, či ich prepustia, alebo
presunú na iné pozície. Zhruba polovica z nich teda skončí na úradoch práce. V Grécku je dnes takmer 28percentná nezamestnanosť (júl 2013, Eurostat) a bezmála 63 percent mladých ľudí do 25 rokov nemá prácu.
Toto číslo teda zjavne nie je konečné.
No a na záver ešte jedna absurdita. Cukrári, rozhlasoví moderátori, či maséri boli považovaní za nebezpečné
profesie a mohli odísť na dôchodok po päťdesiatke. Štát im potom vyplácal mesačne rentu 95 percent platu,
ktorý mali v poslednom roku v práci. No a týchto profesií bolo okolo 600.
Treba však povedať, že toto všetko im umožnili politici, ktorí doviedli Grécko do dlhovej priepasti. Ale
Grécko má zase jedno veľké a neopakovateľné šťastie. Eurobyrokrati ho v podstate oddlžili! Veľmi
šikovne cez rôzne pôžičky a eurovaly nahradili skutočný dlh Grécka a jeho bánk iným hypotetickým
dlhom. V princípe, aby bolo jasné ten pôvodný dlh bol uhradený z peňazí celej eurozóny. Tým nemeckí
a francúzskí bankári majú už „svoje peniaze doma“. A teraz Grécko dlží „iba“ ECB. A keďže Grécko svoj
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dlh nedokáže nikdy vrátiť (ani čiastočne) tak mu ECB postupne tento dlh nakoniec „odpustí“.
Jednoducho natlačí nové europeniaze, ktoré dá Grécku a týmito „novými“ europeniazmi potom Grécko
splatí svoje dlhy a „akože sa nič nestalo“. Skúste premýšľať nad často spomínaním „tlačením dolárov zo
strany FED-u“ a to isté robí aj ECB. Peniaze sú dnes iba hypotetické veličiny a ich množstvo v obehu
reguluje iba centrálna banka. Vôbec nezáleží v skutočnosti, koľko čo stojí a koľko miniete a koľko ste
niekomu dlžní. Ale musíte byť štát a ešte taký štát, ktorý patrí do eurozóny. Eurobyrokrati v Bruseli si
svoje ochrnuté dieťa (euro) nedajú zahubiť nejakým smiešnym „vírusom“ zvaným grécky dlh!?

Zlé počty, veď toľko sa ukradne iba na Slovensku.
Podľa odhadov slovenských odborníkov a tretieho sektora sa za pomoci štátnych úradníkov a iných „
odborných spoločníkov a sprostredkovateľov“ na Slovensku spreneverí prostredníctvom predražených
tendrov a štátnych zákaziek viac ako 1 miliarda euro z eurofondov!
Z eurofondov sa ročne vraj ukradne najmenej 500 miliónov eur. Každoročne zlodeji ukradnú z eurofondov
približne pol miliardy eur. Vyplýva to z oficiálnych európskych štatistík. Celková suma sa môže pohybovať aj
v miliardách, myslí si vysoká úradníčka Európskej komisie Francoise Le Bailová. Kradne sa v miliardách,
tvrdí vysoká európska úradníčka. Každý rok putuje z peňaženiek európskych daňových poplatníkov priamo
do vrecka zlodejom najmenej 500 miliónov eur. Vyplýva to zo štatistických údajov, ktoré zaslali členské štáty
Európskej únie (EÚ) Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Jedna z vysokých úradníčok
Európskej komisie, Francoise Le Bailová, je presvedčená, že číslo môže byť v skutočnosti oveľa vyššie a
celková suma sa pohybuje v miliardách eur. Informoval o tom spravodajský portál Euobserver.
Za čerpanie eurofondov zodpovedá vláda. "Máme dôvod domnievať sa, že skutočné číslo je bližšie k
miliardám než miliónom," povedala Le Bailová, ktorá stojí na čele Generálneho riaditeľstva Európskej
komisie pre spravodlivosť. Podľa vysokopostavenej úradníčky nemajú orgány jednotlivých štátov dostatočné
nástroje, aby dokázali poskytnúť presné údaje. Na Slovensku zodpovedá za čerpanie eurofondov vláda. Za
prvý polrok tohto roka bolo na Slovensku odhalených 385 chybných zákaziek, ktoré boli financované z
fondov EÚ. Ich hodnota dosiahla 258 594 928 eur a 99 centov. Vyplýva to zo Správy Úradu pre verejné
obstarávanie (ÚVO) o výsledkoch kontrol a auditov v oblasti verejného obstarávania. Z celkového počtu 3
171 overených zákaziek bolo chybných 8,24-percenta prijatých objednávok. Úrad skontroloval jedenásť
operačných programov, ktoré sú súčasťou Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013.
Najväčší podiel chybovosti zákaziek kontrola odhalila v operačnom programe Zamestnanosť a sociálna
inklúzia (75,48 %). Žiadne chyby neboli v prvom polroku 2013 odhalené v operačnom programe Doprava.
Šéf Európskeho úradu proti podvodom Giovanni Kessler spolu s Le Bailovou hovorili k europoslancom na
Výbore pre občianske slobody v Európskom parlamente v stredu. Na boj proti rozkrádaniu eurofondov chcú
nasadiť nových európskych prokurátorov, ktorí by mali špeciálne právomoci. Mali by mandát vyšetrovať
podvody s finančnými prostriedkami EÚ v celej dvadsaťosmičke. Podľa Kesslera existuje obrovská
nerovnosť medzi tým, ako sa jednotlivé štáty dokážu vysporiadať s týmto druhom trestných činov, a preto je
zavedenie prokurátorov nevyhnutné.
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Každá krajina EÚ má na zlodejov vlastný meter. Podľa údajov, s ktorými OLAF disponuje, sa objasnenie
sprenevery eurofondov v jednotlivých krajinách líši. Niekde je to menej ako päť percent všetkých prípadov,
inde viac ako deväťdesiat. Obaja vysokí európski úradníci tvrdia, že v niektorých členských krajinách nie je
dostatok politickej vôle vysporiadať sa s týmto druhom nadnárodnej trestnej činnosti. Ak by ich návrh
prešiel, začnú noví európski prokurátori pôsobiť od začiatku roka 2015.

Kapitola č.2
Politika a politické komentáre k aktuálnym udalostiam.

Niekoľko názorov na veci verejné od poslanca Igora Matoviča.
Redakcia Novín OZ PPP si dovoľuje odcitovať niekoľko zaujímavých názorov na veci verejné od poslanca
NR SR pána Igora Matoviča. V Novinách OZ PPP č.14 sme zverejnili výzvu k podpore poslaneckého
návrhu strany OĽaNO k zmene zákona o referende. Táto výzva vyvolala u našich čitateľov až
„neuveriteľné“ emócie a reakcie. Tieto reakcie boli od stupňa „som s vami a podporujem túto iniciatívu“
až po stupeň „okamžite na vás podávam trestné oznámenie pre podporu nepriateľov štátu“. Úžasná
prehliadka rôznorodosti názorov slovenského občana – voliča. To je v poriadku a tak to má v demokracii
vyzerať. Nie je v poriadku, ale to, že mnohé odpovede a reakcie (aj od skutočne vzdelaných ľudí
a komunálnych politikov) boli tak veľmi agresívne a nepriateľské! Núti to sa vážne zamyslieť nad tým, ako
stúpa spoločenské napätie u ľudí. Začína sa to podobať na situáciu v roku 1989. Je nesporné, že veľa
(veľmi veľa) ľudí už prestáva mať trpezlivosť a súcit s politikou, ktorá dnes ovláda Slovensko. Táto
revolučná nálada je iba odraz všeobecnej spoločenskej frustrácie a sklamania ľudí voči tým, ktorí
spravujú a riadia tento štát. Preto si dovoľujeme uverejniť rozhovor s politikom, ktorý deklaruje aj iné
ako tie „tradičné“ hodnoty a spôsoby „tradičných politikov a tradičných politických strán“. Prosíme
každého, nech si ešte predtým, ako vysloví svoj „definitívny“ názor na stranu OĽaNO prečíta
nasledujúce riadky. A potom popremýšľa v pokoji a v súlade so svojim svedomím a historickou pamäťou
čo vlastne chce pán Matovič na Slovensku zmeniť.
Matovič: Umrel by som, ak by som v politike nemohol byť sám sebou.
Na politickej scéne vraj neexistuje nikto, komu by vyhovoval. A hoci chápe, že niektoré jeho výstupy môžu
voliči chápať kontroverzne, neľutuje ich. Ako totiž hovorí, ak by v politike nemohol byť sám sebou, umrel by.
Líder OĽaNO Igor Matovič hovorí, že v politike chce byť sám sebou.
Hoci by ste viac ako rok po voľbách mohli byť čiastočne spokojný, že vám preferencie zásadne nepadajú,
no je pravdou, že ani nestúpajú.
Trošku sebecky si napriek tomu myslím, že môžeme byť spokojní. V presvedčení, že nezávislí poslanci do
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parlamentu nepatria, si politické strany mysleli, že nám ľudia nedajú dôveru a do parlamentu sa
nedostaneme. Hoci sa navzájom nemusia, aj pravica aj ľavica, mali spoločný panický strach zo slobodných
ľudí, ktorí im v ich blízkosti budú pozerať na prsty. Po voľbách s hrôzou zistili, že sa mýlili. Potom sa nádejali,
že sa rozhádame, rozpadne sa nám klub a postupne stratíme dôveru ľudí. Nič také sa však nedeje.
Z tohto pohľadu to preto beriem ako úspech. Po skoro roku a pol od volieb nám podpora od ľudí neklesá. A to
napriek tomu, že sme mediálne skoro „vypnutí“. Keď si porovnáte priestor v médiách pre SDKÚ a pre nás, je
to tak 50 ku 1. Možno sa nás takto snažia vymazať z politickej mapy Slovenska v duchu - zídu z očí, zídu z
mysle, ale ľudia nám napriek tomu veria. Ak by sme mali my taký mediálny priestor, ako majú ostatné
opozičné strany, myslím si, že by sme boli ďaleko pred nimi.
Je tu teda niekto, komu nevyhovujete?
Skôr by som dal otázku, či tu je niekto, komu vyhovujeme. A taký subjekt podľa mňa na politickej scéne
neexistuje. Dzurinda a spol. nás berú, že sme im voličov ukradli. SaS-ka nápodobne. KDH-áci zase tak, že
im voličov ukradnúť môžeme. Všetci len pozerajú na nás ako na bývalých či budúcich zlodejov. Nikto z nich
sa ale nepozrie na seba s otázkou, či náhodou oni neurobili chyby, ak ich voliči opustili. Pozerajú na ľudí ako
na majetok, ktorý sa dá ukradnúť. Voliči ale nie sú majetkom žiadnej strany, a preto sa ani nedajú ukradnúť.
Dajú sa len podviesť, okradnúť či sklamať, a potom slobodne odídu „o dúm dál“. Kým to slovenská pravica
nepochopí, z miesta sa nepohnú.
Myslia si, že je to o číslach, že ľudia sú len jednotky a nuly a keď niekoho budeme mediálne blokovať, tak z
politického trhu vypadne, ľudia budú automaticky opäť voliť ich strany. Figu borovú. Pravicový volič je
výraznejšie náročnejší než ľavicový, preto mu nebude stačiť, keď bude vo výbere menej politických strán a
povie si, že „teda dobre, nebudem už voliť Obyčajných a vrátim sa späť k Dzurindovi alebo Sulíkovi“.
Nevrátia sa a to musia opoziční lídri pochopiť. Keď chcú, aby ľudia dôverovali im, musia politici preukázať
dôveru voči ľuďom, musia sa zaujímať o to, čo ich trápi a potom predkladať návrhy zákonov, ktoré tie boľačky
riešia.
Toto vy robíte?
Myslím si, že áno. Ideme na to od svedomia. Nabádame našich poslancov, nech sa neboja byť slobodní, nech
slobodne hlasujú a slobodne prezentujú názory. To preto, lebo len vnútorne slobodný človek dokáže potom
vnímať trápenia iných. Politické strany slovenskú politiku odľudštili, už aj tým, že svojich poslancov
degradujú len na hlasovacie stroje, bez citu, bez svedomia, na stroje, ktoré majú len v správnu chvíľu stlačiť
to správne tlačítko. Preto chceme politiku v prvom rade poľudštiť. Ľudia si zaslúžia byť v rukách ľudí, nie
chladných vypočítavých strojov.
Samozrejme, že sloboda prináša rôznorodosť. Navzájom sa však rešpektujeme, ale zároveň si pevne
uvedomujeme, že ak chceme byť zodpovední, musíme vždy hľadať to, čo nás spája. Je to, ako keď na jednej
ruke máte päť prstov. Každý je síce iný, ale ten spoločný priestor, ktorý dáva funkčnosť a zmysel týmto
prstom, je dlaň. A ten spoločný priestor, resp. témy, hľadáme aj my medzi sebou na poslaneckom klube.
Hovoríte, že ste prišli poľudštiť politiku. Často to však robíte aj takým svojráznym štýlom, ako napríklad, keď
ste na hlavu poslanca SaS Martina Poliačika vysypali vrecko s injekčnými striekačkami. Ako toto vnímajú
vaši voliči?
Uvedomujem si, že niektoré tieto momenty sú kontroverzné. Aj tie striekačky niektorí ľudia brali, že to je už
moc. Možno očakávajú od politika, že bude vždy uhladený, v tip-top obleku s pekným uzlom na kravate a
robí všetko tak, ako sa patrí. Z tohto pohľadu asi do tohto nezapadám, ale ja by som umrel, keby som nemohol
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byť v politike sám sebou.
Jednoducho, keď som cítil, že je správne vysypať Poliačikovi striekačky na hlavu a tak upozorniť na
zvrátenosť, ktorú hlásal, že heroín je neškodný, tak som to jednoducho urobil. To je, ako keď povolíte ventil
na kotli, aby nevybuchol. Ja sa tu pretvarovať a hrať sa na nejakého seriózneho tesiláka nebudem. Vždy
budem robiť to, čo si myslím a hovoriť nebudem len to, čo chcú ľudia práve počuť. Táto sloboda je pre mňa
ako kyslík, ktorý mi umožňuje prežiť v tom puchu, ktorý tu všade naokolo v politike je.
Opoziční partneri vám však často vyčítajú nielen tieto akcie, ale aj kritiku, ktorú často viac smerujete do
ich radov, než na vládny Smer-SD.
Hlavne ujo Bugár je taký precitlivený, keď náhodou niečo spomeniem. Ak by čo i len 10 percent kritiky išlo
do opozície a 90 percent k Smeru, tak Bugár bude vyskakovať na barikády, že Matovič je už v koalícii so
Smerom. Tie veci však nie sú čierno-biele. Aj opoziční politici si musia uvedomiť, že keď sa snažia svojim
voličom nahovoriť, že všetky kroky súčasnej vládnej strany sú len zlé, rozumný pravicový volič im to neuverí.
Aj tomu Smeru sa kedy-tedy zadarí nejaký pozitívny krok. Aj keď väčšinu vecí urobí zle.
Nechcem posilňovať v ľuďoch čierno-biele videnie sveta. Takto to cítim a takto to aj hovorím.
Vy máte s pánom Bugárom napäté vzťahy ešte z čias vládnej koalície. Čo sa medzi vami stalo?
Bugár si asi myslel, že ho budú Slováci húfne voliť len preto, že si dá pár Slovákov do strany, ale efekt sa
nedostavil. Myslím si, že je to preto len taká žiarlivosť voči nám. My sme prišli na politickú scénu a bez
nejakého humbugu sme si získali väčšiu podporu než mal Most-Híd. Je to teda asi o tom, že on sa snaží 20
rokov a my sme po 2 rokoch urobili viac, než on za tých 20 rokov, čo sa týka získania si dôvery ľudí.
Ja inak s ním problém nemám, je žoviálny, na oko priateľský, ale hlboko v ňom drieme okrem závisti aj zlosť,
že sme mu prekazili dva kroky, ktoré chcel zrealizovať za vlády Ivety Radičovej. Konkrétne, keď chcel zrušiť
zákon proti rozdávaniu maďarského občianstva. Na to sme veľmi hrdí a keď mi zato bude aj 200 rokov
nadávať, vôbec mi to nevadí. Druhá vec bola, keď chcel v novele zákona o používaní jazykov národnostných
menšín presadiť, aby keď príde babka Maďarka do Martina a začne hovoriť maďarsky, lekár by jej musel
zabezpečiť tlmočníka. My sme im vtedy povedali, že toto cez nás neprejde. Museli teda všetky tieto
somariny odtiaľ vyhodiť. Toto bude teda asi to, čo mi Bugár nevie zabudnúť. Ja ho však mám v podstate rád,
neviem sa na nikoho dlhšie hnevať.
Asi tak, ako keď ste si s Robertom Kaliňákom takmer vymieňali v parlamente facky a potom prišlo k
zmiereniu?
S Kaliňákom je to to isté. Vtedy, keď bol drzý, papuľoval v pléne, som mu povedal, čo som mal na srdci a aj
sme si fyzicky niečo skoro vymenili. Keď však prejavil ochotu sa s nami baviť na tému rómskej reformy, bolo
zodpovedné sa s ním o tom baviť. Je to obrovský problém, ktorý sa politici vždy báli riešiť. Aj s čertom diablom, len, aby sa niečo v tejto veci pohlo dopredu. Tým som nechcel povedať, že Kaliňák je čert či diabol.
S kým si lepšie rozumiete ľudsky v parlamente? S opozičnými alebo vládnymi kolegami?
So Smerákmi príliš do kontaktu neprichádzam. S niektorými ale vychádzam úplne v pohode, ale to isté aj v
opozícii. Opakovane sa však v mnohých sklamem. Už už mám pocit, že sa konečne vzoprú a nič. Opakovane
si nechajú zo seba robiť rohožky, do ktorých si ich šéfovia vytierajú topánky. Dehonestujú tým samých seba.
Je to teda taký zvláštny pocit. Vidím tam potom len tie stroje bez svedomia. Ako napríklad naposledy, keď
SMER so SAS rušili nepodmienečné tresty menším dílerom drog. Videl som na nich, že s tým mnohí
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vnútorne nesúhlasili, ale nenašli dosť sily sa vzoprieť diktátu. Keď je ale človek naozaj človekom, na farbe
trička mi nezáleží.
Obrúsili sa teda už spory, na ktoré bývalé koaličné strany medzi sebou nevedeli zabudnúť?
Skôr je to v štádiu vyhnívania. Ľudová platforma to napríklad voči SaS-ke berie tak, že SaS-ka toto volebné
obdobie dožije a problém tak de facto vyhnije.
Ak raz má na Slovensku vzniknúť nejaká stredo-pravá alternatíva voči Ficovi, musíme sa navzájom rozprávať
a obrusovať tieto hrany. My tiež musíme akceptovať, že každý z nich má svoje historické bremeno, ktoré
nesie. To by však mali hlavne vyhodnotiť ich voliči, akú komu dajú silu a váhu hlasov.
To je tzv. stará opozícia. Do novej sa pasuje Daniel Lipšic a jeho Nová väčšina-Dohoda. Aký pocit máte z
tejto strany a z jej ľudí?
Marketingový ťah urobil celkom dobrý. Nazvať si takú stranu nová, to je ako, keď nalakujete staré auto, ľudia
podľahnú ilúzii, že je to niečo nové. Bude teda nový stále, aj keď v politike je už veľmi, veľmi dlho. Čiastočne
je tak určite zodpovedný za stav, v akom sa Slovensko nachádza.
Zrejme chcú nahradiť SDKÚ. Aj na základe toho, že sa vlastne dala dokopy časť KDH s časťou SaS, čo je ako
oheň a voda. Možno trochu účelové spojenie. Ak sa však nebudú zožierať navzájom, tak ako v SDKÚ, tak sa
im to môže podariť.
Viete si v budúcnosti predstaviť spoluprácu s touto stranou?
Osobne si viem predstaviť spoluprácu s kýmkoľvek, kto dokáže, že mu na Slovensku naozaj záleží. Možno to
vyzerá ako klišé, musíme si však Slovensko naozaj zachrániť.
S Novou väčšinou - Dohodou vás spája aj snaha posilniť niektoré prvky priamej demokracie na Slovensku. Či
už je to inštitút referenda, alebo Daniel Lipšic navrhuje aj priame voľby sudcov, prokurátorov. Je toto liek na
niektoré neduhy našej spoločnosti?
Aj keď držím NOVA palce, aby nahradili SDKÚ, v tomto mi príde Lipšic neúprimný. Ak by niečo z toho
myslel vážne, tak by tie zmeny navrhoval a presadzoval, keď bol pri moci, keď bol ministrom vnútra. To som
však u neho nikdy nezaregistroval.
A hovoriť až o priamych voľbách sudcov a prokurátorov, sa mi zdá až silené. Chce sa tej témy zrejme zubami nechtami chytiť a snaží sa preto, aby to rezonovalo. Ľudia však nemajú záujem teraz ísť a rozmýšľať, koho
budú voliť za sudcu či prokurátora. Budú voliť toho, kto si urobí najdrahšiu volebnú kampaň? Za sudcu?
Neblbnime.
Zrušiť kvórum na referendum a tak nabudiť ľudí, aby sa zaujímali o veci verejné, a tak tlačili politikov, to
je dobré a správne. Taký návrh sme opakovane v parlamente predložili. Len mi je ľúto, že to Lipšic z
pozície ministra vnútra nechcel v minulosti presadiť.
V čase, keď NOVA vznikala, či vtedy, keď Radoslav Procházka odchádzal z KDH sa hovorilo, že títo
politici mali záujem aj o vašich poslancov. Zatiaľ ste však prišli len o Alojza Hlinu. V akej kondícii je teda
OĽaNO v tomto čase?
My sme zoskupenie nezávislých poslancov v parlamente. Nešli sme robiť stranícku politiku do parlamentu.
Keď sme si teda hnutie založili, tak len preto, aby sme formálne mohli kandidovať. Politici totiž umožnili
nezávislým kandidovať vo všetkých voľbách, okrem parlamentných. Sme teda aj naďalej zoskupením
nezávislých poslancov, ktoré si realizuje historickú úlohu, dokázať Slovensku, že skupina nezávislých
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poslancov sa dokáže správať zodpovedne. Máme najlepšiu dochádzku v parlamente, predkladáme najviac
zákonov v prepočte na jedného poslanca, takže možno o tom aj ľudí presvedčíme.
Naposledy, keď sme spolu robili rozhovor, vy ste povedali, že nepredpokladáte, že skončíte volebné
obdobie s rovnakým počtom poslancov, s akým ste do neho vstúpili. To je už zrejmé, že sa tak po odchode
Alojza Hlinu nestane....
Vtedy som narážal na Hlinu. Už som vedel, čo to je za človeka a teda som predpokladal, že s nami volebné
obdobie nedokončí.
Čo je to teda za človeka?
Musím to komentovať? Necítim takú potrebu, je to zbytočné. Mňa sklamal hlavne tým, že hneď ako sa dostal
do parlamentu na kandidátke nezávislých, začal až agresívne bojovať proti nezávislosti v politike. Nás chcel
zmeniť na klasickú politickú stranu. Keď mu to nevyšlo, chcel, aby sme mu z volebného príspevku, ktorý sme
dostali od ľudí na obhajobu nezávislosti v politike, umožnili vybudovať jeho vlastnú de facto politickú stranu
ako nejakú bunku v našom hnutí. Čistý podvod na voličoch. Bŕŕŕ, som veľmi rád, že je tam, kde je.
V počte 15 poslancov ste teda už schopní ukončiť toto volebné obdobie?
Nikdy som nemal cieľ, aby sme silou-mocou zostali jeden klub. Možno to je zvláštne, keďže ostatné politické
strany to tak cítia. Zaúčali nás tak do tajov politiky, keď sme sem pred troma rokmi došli. Hovorili nám, že
„vieš, po voľbách každý príde a hrá s toľkými kartami, koľko má. Koľko si predseda klubu nabije, toľkými
kartami hrá“. Prežívajú tak veľmi ťažko, keď zrazu majú v klube menej poslancov.
My sme si však povedali, že sloboda bude základným parametrom klubu a v slobode budeme jednotní. Mňa
preto nevyruší, keď sa niekto po roku-dvoch rozhodne, že odíde. Bol by to trochu aj zázrak, keby sme všetci
zostali pokope. Keď sa tak však stane, budem len rád. Čím bližšie ale bude k voľbám, tým väčšie lákadlo budú
môcť využívať naši konkurenti na našich poslancov, keď im sľúbia napríklad miesto v prvej desiatke na
kandidátke. Ja som totiž už na prvom našom klube povedal, že všetci naši poslanci budú v ďalších
parlamentných voľbách na konci kandidátky a takto budeme skladať účty voličom. Z konca sa totiž bez
dôvery ľudí do parlamentu nedostanete. Iné strany tak môžu používať voči našim poslancom rôzne medové
motúzy, ale myslím si, že neuspejú.
Máte informácie, že sa teda niekto snažil získať vašich poslancov?
Snažia sa permanentne. Hlavne také strany, ktoré boli trochu oslabené, chceli ukázať, že niekto im síce
odišiel, niekto iný zase prišiel a nič sa tak nedeje. Mám avíza, že pracujú, pracujú a naši odolávajú.
Budete aj konkrétnejší?
KDH-áci sa veľmi pokúšajú a nie sú sami.
Koncom roka sa budú konať krajské voľby. Zatiaľ ste sa však nevyjadrili, ako budete postupovať.
Do parlamentu sme išli preto, lebo tu nemôžu kandidovať nezávislí kandidáti. Chceli sme teda byť
koridorom, cez ktorý by nezávislí vstupovať do neho mohli. A to sa nám aj podarilo. Ak by sme teraz išli do
volieb, či už župných alebo komunálnych podľa hlavičkou OĽaNO, konkurovali by sme tak nezávislým, čo
by nebolo voči nim fér. S veľkou pravdepodobnosťou z toho bude vychádzať aj náš prístup k župným či
komunálnym voľbám. A to aj napriek tomu, že by sme si tak mohli urobiť kampaň na nás samých a oblepiť
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celé Slovensko bilboardmi. Radšej si však kusneme do jazyka a budeme podporovať nezávislosť.
Budeme teda ľudí nabádať, aby sa vykašľali na politické strany a radšej volili nezávislých. Politické strany
totiž do týchto volieb nepatria. Pripadá mi totiž až detinské, aby ľudia volili napríklad na dedine na základe
toho, akú skratku politickej strany má niekto za menom.
Nemyslíte si, že aj medzi straníckymi kandidátmi sa môžu nájsť minimálne rovnako kvalitní kandidáti?
Môžu. A dúfajme, že nabudúce naberú odvahu a pôjdu do volieb ako nezávislí. A my ich potom budeme
podporovať.
A ako v prezidentských voľbách?
V prezidentských voľbách môžu nezávislí kandidovať, preto by bolo znova škaredé, keby sme tam dávali
vlastného kandidáta. Skôr si preto myslím, že tam pôjdeme tiež cestou, že podporíme nezávislého
občianskeho kandidáta.
Z tých mien, ktoré sú už známe, vidíte tam niekoho, koho by ste boli schopní a ochotní podporiť?
So zaťatými zubami asi áno. Nie je tam však kandidát, ktorého by som volil s radosťou. Taký človek, o ktorom
by som si povedal, že sa pre ľudí obetoval, rozdal a niečo pre ľudí urobil. Hlavným kritériom by totiž podľa
mňa mala byť jeho ľudskosť počas jeho doterajšieho života. Preto si ani neviem predstaviť politikov, ktorí sa
roky sušili v politike a de facto pre ľudí neurobili nič. Obeta je totiž, keď z toho nemáte nič. Nie, že mám kšeft
či zamestnanie a potom sa tvárim, že ako som sa len ja pre ľudí narobil.
Keď politické strany hovoria, že by to mal byť v prvom rade skúsený politik, ja si to vôbec nemyslím. V prvom
rade by to mal byť človek s príbehom, aby si ľudia povedali, že raz takými chcú byť aj oni.
Kto je ten, ktorého by ste volili so zaťatými zubami?
Nechajme ich tak. Nechcem byť v tomto konkrétny, aby som náhodou niekomu neublížil. Radšej sa budem
ešte modliť, aby sa objavil kandidát, pri ktorom by si aj ľudia povedali, že „konečne, po 20-tich rokoch niekto
poriadny“.
Nie je však tajomstvom, že ste vlastného kandidáta hľadali. Ešte ho hľadáte alebo už ste to vzdali?
My sme si jedného človeka vyhliadli. Ľudia by boli z neho nadšení. Nie je tajomstvom, že sa nám ho
nepodarilo presvedčiť, ani mnohým iným, ktorí sa o to pokúšali. Presvedčiť totiž takúto čistú dušu, aby išla
do špinavého politického chlieva, je ťažké. Čisté duše sa špiny stránia.
(V článku sú použité časti materiálov od autorov pôvodného rozhovoru pána Ladislava Bariaka a Jozefa Jakubča)
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Sulík hľadá svoj nový „smer“. Na pomoc si volá voličov.
Len niekoľko mesiacov potom, čo sa strana Richarda Sulíka Sloboda a Solidarita roztrieštila,
prichádzajú liberáli s internetovým prieskumom, aby zistili čo si o nich ľudia myslia.
Nájde líder SaS Richard Sulík inšpiráciu v internetovom prieskume? Sulík spísal návod na opozičnú
spoluprácu. Prieskum: Lipšicovci s odretými ušami v parlamente, SaS podliezla aj národniarov. KDH je
koaličným partnerom Smeru-SD, tvrdí Sulík. Nemecko môže vystúpiť z eurozóny, musíme mať
pripravený plán B, tvrdí Sulík. Ak ľudovci predložia kandidáta na NKÚ, bude to podľa Sulíka
kolaborácia s Ficom. Sulík: Poslanecký klub SaS ďalej funguje, akurát bez minerálok. NOVA Sulíkovi
nesmrdí. KDH je koaličným partnerom Smeru-SD, tvrdí Sulík. Prieskum Sulíka zrejme aj tak nezmení.
Ide pritom už o tretí ročník podobného prieskumu, tentoraz však medzi nimi nechýbajú ani otázky týkajúce
sa práve odídencov okolo Jozefa Kollára. Sulíkovci chcú vedieť nielen to, ktorého člena z tejto skupiny
považujú voliči za najväčšiu stratu pre SaS, ale aj to, koho odchod považujú za najväčšie pozitívum.
„Sú tam aj otázky súvisiace s odchodom, ale všeobecne nás zaujíma spätná väzba. Minulý rok sa zapojilo
približne 7000 ľudí, ale aj keď máte čo len 1000 ľudí, máte už veľmi cennú spätnú väzbu,“ poznamenal Sulík.
Politológ Tomáš Koziak však neverí, že by výsledky prieskumu zreteľnejšie zmenili rétoriku liberálov.
Ako totiž hovorí, SaS je postavená práve na osobe Richarda Sulíka. „Práve aj to bolo dôsledkom odchodu
časti silných a vplyvných ľudí zo strany. Nemyslím si však, že by sa Sulík alebo štýl jeho politiky po ich
odchode zmenil. Už pri vstupe do politiky boli otázky, či sa bude správať ako slon v porceláne alebo sa naučí
jemné politické kroky. Ukazuje sa, že sa nenaučil. A to čo sa deje, sú dôsledky.“
Najväčším problémom slovenských liberálov je Richard Sulík, tvrdí sociológ Pavel Haulík. "Ide veľmi
tvrdohlavo za svojou predstavou. Ani vtedy, keď narazí, nedokáže uvažovať pragmaticky," povedal Haulík s
tým, že z tohto dôvodu nevidí budúcnosť Slobody a solidarity (SaS) optimisticky.
Pokiaľ ide o politickú budúcnosť liberálneho prúdu, stále má podľa neho na Slovensku potenciál okolo 15
percent voličov. Vyčerpať je ho však možné len za predpokladu, že politický subjekt dokáže ponúknuť model
zaujímavý tak pre ekonomických liberálov, ako aj pre tých, ktorí sú orientovaní na ľudské práva. "Aktuálne sú
títo voliči rozptýlení a podporujú rôzne politické subjekty," dodal Haulík.
Problémy oboch doteraz založených liberálnych strán, SaS a ANO, podľa neho vyplývali aj z rozporu medzi
slovenskou tradíciou zakladať strany ako "eseročky" riadené jedným lídrom a individualistickou podstatou
liberalizmu. "U liberálov líder skôr narazí na odpor. To si myslím, že sa stalo aj teraz," tvrdí Haulík. Liberálny
prúd má oproti socialistickému či konzervatívnemu podľa neho na Slovensku nevýhodu aj v tom, že prvé
úspešné politické strany sa v ňom začali formovať pomerne neskoro. "Aj v biznise to má ten, kto príde na
obsadený trh, ťažšie. Výhodu majú tí, ktorí sa etablujú skôr," uzavrel Haulík.
Dobrý a vtipný komentár sa oplatí ľuďom pripomínať stále a dookola...
OZ PPP je tiež presvedčené, že Európska únia v súčasnej podobe je nepotrebná a obťažujúca inštitúcia,
ktorá brzdí rozvoj Európy a jednotlivých európskych štátov. Jej podoba fungovania hraničí už
s definíciou totalitného systému založeného na byrokratických a neodborných princípoch.
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Komentár Richarda Sulíka: Nová európska šľachta
Voľakedy sme mali kráľov, vojvodov, kniežatá, len na francúzskom dvore Ľudovíta XIV sa motalo okolo päť
tisíc „funkcionárov“. Títo mali samozrejme k dispozícii ďalšie tisíce služobníkov. K tomu platilo Ľudovítove
povestné „Le etat c´est mois“ (štát som ja). Takto, či takto podobne to fungovalo prakticky vo všetkých
európskych krajinách...
Dnes máme novú európsku šľachtu. Namiesto kráľov, vojvodov, kniežat máme európsku komisiu,
európsky parlament a Vysoký úrad pre zahraničnú politiku na čele s Lady Ashton (vie niekto, čo ona
vlastne robí?). Každý si drží samozrejme svoje služobníctvo, dnes sa to však volá sekretariát. Napríklad
sekretariát predsedu európskeho parlamentu, Martina Schulza, pozostáva z 38 pracovníkov. Nachádza sa v
ňom samozrejme šéf sekretariátu, jeho zástupca, ktorí majú osem asistentov a poradcov. Ďalších päť
asistentov a poradcov má na starosti protokol a kalendár s termínmi, ďalší piati sa starajú o vnútorné
záležitosti a šiesti o vonkajšie. O tlač sa stará osem pracovníkov, osobný čašník, šoféri a jeden „Clerical
asistent“ (boh vie, čo to znamená). Nižší šľachtici v európskom parlamente sa volajú vicepredsedovia, ktorí
tiež majú svoj dvor a ešte nižší sa volajú poslanci. Aj tí majú slušné peniaze na svoj dvor (cca 25 tisíc € na
asistentov a kancelárie). Mimochodom, európski poslanci sú jediní, ktorých máme možnosť voliť a preto
nesmú rozhodovať prakticky o ničom.
Eurobyrokrati stoja miliardy:
Európska komisia je v podstate to isté, len omnoho väčšie. Kráľ je predseda komisie (29 tisíc € mesačný plat),
nižší šľachtici sú komisári (24 tisíc €), pod nimi generálni riaditelia (22 tisíc eur), riaditelia (18 tisíc €), vedúci
oddelení (13 tisíc €), osobní asistenti (12 tisíc €) a tak ďalej a ďalej. Len Európska komisia zamestnáva 24
tisíc ľudí, celkom má Európska Únia do 60 tisíc zamestnancov, s ročným rozpočtom na svoju prevádzku
okolo 10 miliárd €. To je skutočná šľachta!
Eurobyrokrati, ktorí vládnu v EÚ:
Sú však aj rozdiely. V minulosti taký šľachtic nemusel nič robiť, stačilo byť šľachticom. To dnes možné nie je,
dnešní šľachtici musia prácu aspoň imitovať. A tak vymýšľajú hlúposti, jednu za druhou. Pod zámienkou, že
ich musia chrániť pred všetkým možným, strpčujú slušným ľuďom život. Raz zakážu mentolové cigarety,
inokedy klasické žiarovky. Potom zakážu pracovať viac ako 48 hodín týždenne, prikážu podporovať
neefektívne fotovoltaické elektrárne a zároveň by chceli byť najkonkurencieschopnejším hospodárskym
priestorom sveta. Aspoň tak si to napísali do Lisabonskej stratégie a neskôr do Stratégie 2020. Veď papier
znesie veľa. Vôbec, v počte vyprodukovaných dokumentov Európska Únia neohrozene vedie :).
Podstatný problém je však iný. Aj nová európska šľachta si myslí, že zákony a pravidlá pre ňu neplatia. A tak
ich veselo porušujú (napríklad článok 125 Európskej ústavy, ktorý vraví, že každá krajina ručí za svoje
záväzky sama). Náklady znášajú poddaní, po novom európski daňovníci. Kto by si náhodou ešte stále
myslel, že žijeme v skutočnej demokracii, nech skúsi zodpovedať nasledovnú otázku: K akým voľbám
musím ísť, ak nechcem aby páni José Manuel Barroso, Herman van Rompuy a Draghi rozhodovali o
mojom osude? Odpoveď: také voľby neexistujú, šľachta sa predsa nevolí.
(V článku boli použité úryvky z materiálov z verejných zdrojov, ako TOPKY a iné komentované blogy)

November 2013

www.royaldevelopment.sk

Strana 23 / 28

Noviny
Občianskeho združenia
Právne Prebudenie Poškodených

10/2013

Kapitola č.3
Podpora činnosti.

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. 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 vieme teraz našim klientom uhradiť poplatok
pre navrhovateľa žaloby pred Rozhodcovským Súdom Royal Development v 100% výške až do 100.000,EUR!
Od začiatku činnosti OZ PPP a jeho verejnej prezentácie do konca roku 2012 bolo posudzovaných 186
žiadostí o poskytnutie zľavy, alebo konzultačnej pomoci v konkrétnej veci. A od začiatku roku 2013 do
31.3.2013 sme už posudzovali ďalších 90 žiadostí!
V súlade so Systémom pre uplatnenie zľavy klienta OZ PPP bolo kladne schválených do 31.3.2013 už
celkovo 143 žiadostí.
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.
Pre klientov OZ PPP bolo tiež poskytnutých celkom viac ako tisíc písomných a telefonických konzultácií
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 vieme preplatiť aj rozhodcovský rozsudok
o dohodnutých podmienkach pred Rozhodcovským Súdom Royal Development. Pre každého klienta OZ
PPP len za cenu administratívneho poplatku 30,- EUR, Vám bude vydaný rozhodcovský rozsudok bez
ohľadu na výšku sporu!
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. 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.
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Tiež sa Vám oplatí využiť rozhodcovský rozsudok o dohodnutých podmienkach, keď si chcete poistiť aj
bežné obchodné dohody na exekučný titul. Často sa stáva, že firmy medzi sebou uzatvoria splátkové
kalendáre pohľadávok, alebo si písomne uznajú dlhy. Ale pokiaľ takýto dokument jedna strana nedodrží je to
potom iba zdrap papiera. Ale pokiaľ je takýto dokument spracovaný vo forme rozhodcovského rozsudku
o dohodnutých podmienkach, tak je takáto dohoda pre obe strany záväzná na úrovni exekučného titulu. A je
to oveľa jednoduchšie a lacnejšie, ako robiť tzv. notárske zápisnice. Celé je to totiž možné za pomoci RSRD
urobiť aj korešpondenčne a tým je to pre oprávnené strany veľmi jednoduché bez straty času a
cestovania. A teraz len u nás je takáto vec možná iba za 30,- EUR!
A tiež základný problém mediátorov naša ponuka veľmi efektívne rieši. Tento problém je, že mediačné
dohody ich klientov nemajú v podstate žiadnu právnu hodnotu. Ak jedna strana mediačnej dohody túto
nedodrží, zase je to iba zdrap papiera. Ale my ponúkame mediátorom efektívne a legálne riešenie. Pokiaľ ich
mediačná dohoda bude obsahovať rozhodcovskú doložku RSRD s textom, že strany mediácie súhlasia s tým,
že obsah tejto mediačnej dohody považujú za podklad pre rozhodcovský rozsudok o dohodnutých
podmienkach, tak sa z takejto mediačnej dohody stáva exekučný titul! A to iba za 30,- EUR! A všetko sa opäť
dá vybaviť s RSRD aj korešpondenčne. Klienti nikam nemusia chodiť a nemusia sa overovať podpisy. Čo
lepšie a jednoduchšie môžeme mediátorm ponúknuť!

Podrobne sme možnosti tejto ponuky už vysvetlili v Novinách OZ PPP č.2 a č.3. Je tiež na
našej webovej strane www.royaldevelopment.sk v časti OZ PPP.
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.
Podrobnosti sú uvedené na našej webovej strane www.royaldevelopment.sk v časti
RSRD.

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.
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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.
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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. Z tohto dôvodu privítame akýkoľvek Váš článok, názor, alebo popísanie vlastnej skúsenosti. 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. 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.
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!
Noviny OZ PPP č. 15. (október, 2013)
Informácia k plánovaným zmenám v štruktúre činnosti OZ PPP v roku 2014. Rozdelenie činnosti na ekonomickú
a politickú časť. Výzva pre všetkých SYMPATIZANTOV o darovanie 1,5% podielu daní pre OZ PPP v roku 2014.
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