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Motto Novín OZ PPP č.16
Goethe: Pokiaľ sa bude s človekom zaobchádzať podľa toho, 

aký je, takým i ostane. Pokiaľ sa s ním ale bude zaobchádzať podľa toho, 
akým môže a mal by byť, stane sa vraj takým.
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Vážení PRIATELIA a SYMPATIZANTI Občianskeho združenia 
Právne Prebudenie Poškodených (OZ PPP).

Tak máme opäť ten vianočný a koncoročný čas. Rok 2013 nám odpočítava posledné dni. Je to prirodzená 
chvíľa pre malé zastavenie sa a bilancovanie toho čo sa stalo, ale tiež toho čo sa mohlo stať. Naše občianske 
združenie Vám všetkým úprimne ďakuje za pozornosť. Bez ohľadu na to v akom rozsahu a intenzite ste sa 
zapojili do našej činnosti. Veď na tom v princípe vôbec nezáleží. Naše občianske združenie je v tom trocha 
zvláštne a vieme, že veľa ľudí to nechápe a to je, že my neočakávame žiadnych super – aktívnych ľudí. 
Žijeme v realite a snažíme sa túto realitu aj posúvať ďalej našim SYMPATIZANTOM. A táto realita je hlavne 
v tom, že ľudia na Slovensku sú pasívni, ľahostajní a aj leniví niečo urobiť. A čo je smutné, sú takýto aj vtedy, 
ak môžu niečo urobiť aspoň pre seba, alebo svojich blízkych. My sa na nich ale zato vôbec nehneváme! 

Zase by sme ale neboli sto percent úprimní, ak by sme aj trocha nemoralizovali. Aj OZ PPP robí svoje 
odpočty činnosti roku 2013 a tiež hodnotí, čo sa podarilo a čo nie. Je to ale niekedy veľmi ťažké sa udržať nad 
vecou a „nehodiť flintu do žita“, ako sa pekne po staroslovensky povie. Z hľadiska princípu akcie a reakcie by 
sme sa na to mohli aj „vykašlať“. 

. Ale bohužiaľ odozva z 
„ľudu“ na toto všetko je veľmi slabá. Slušne povedané až biedna. 

 Stav slovenskej spoločnosti je oveľa horší, ako sme si 
mysleli. A dnes po dvoch rokoch práce OZ PPP to vieme už aj zo svojej vlastnej skúsenosti. Tá je smutná 
a negatívna. A skôr nás napĺňa obavou, že „niet Slovákom pomoci“. 

 Inak to nebude 
mať žiaden zmysel! A Vy všetci, ktorí ste boli pri tom a videli ste, že OZ PPP sa snažilo niečo zmeniť a zlepšiť 
vo veciach verejných, budete zodpovední zato, ak toto občianske združenie prestane pomáhať a možno aj 
existovať. Vy všetci, ktorí nemáte záujem vstúpiť do aktívnej politiky a nechcete byť poslancami meniacimi 
tento svet, tak práve pre Vás je určené spoločenské prebudenie cez OZ PPP. Z tohto dôvodu sme OZ PPP 
založili a z tohto dôvodu ho udržujeme pri živote. Je nám iba veľmi ľúto a smutno, že na Slovensku je tak 
málo ľudí a firiem, čo vedia oceniť takýto obyčajný patriotizmus a humánny prístup k veciam verejným. 

Veď OZ PPP hlása jednu základnú zásadu a to rešpektovanie, ľudí a udalostí takými aké sú. V tom je ten 
náš iný princíp. Snažíme sa iba urobiť niečo, čo môže ľuďom otvoriť oči a právne ich prebudiť. Nič viac, 
ale ani nič menej! A ako tí, ktorí sa už trocha právne a spoločensky prebudili s tým potom naložia 
a využijú to pre zlepšenie svojho života, je iba ich vec. 

Vynaložili sme už na činnosť OZ PPP viac ako stotisíc euro z našich 
súkromných peňazí. Mesačne vydávame periodikum zo zaujímavým a odborne hodnotným obsahom, 
ktoré zdarma šírime k cca 2000 odberateľom. Uhradili sme poplatky za navrhovateľov pred 
Rozhodcovským Súdom Royal Development za desiatky tisíc euro. Tieto naše osobné peniaze sme 
vlastne darovali stovkám firiem a ľudí. Začali sme riešiť aj koncepčné veci priamej politiky – priamu 
demokraciu a tým možnosti systémovo zlepšiť postavenie občanov Slovenska

Mysleli sme si pri vzniku OZ PPP, že ak 
ponúkneme ľuďom nie iba sľuby a teoretické riešenia, ale aj niečo hmotné, čo im môže zarobiť  peniaze, 
alebo im ich aspoň minimálne ušetriť, tak dokážeme zaujať. Je to neskutočné, ale ľudia a firmy sa zo 
svojej letargie už nevedia vytrhnúť ani „za peniaze“!?

Takže PRIATELIA OZ PPP 
a SYMPATIZANTI OZ PPP aj Vy nám musíte trocha aktívnejšie pomôcť v ďalšom roku.

Takže PRIATELIA OZ PPP a SYMPATIZANTI OZ PPP, ak chcete aby sme tu boli pre Vás aj v roku 2014 
a pokračovali v našej činnosti zlepšovania vecí veľkých verejných, ale tiež vecí malých osobných 
a firemných dajte nám vedieť, že nás podporujete! Aspoň malým darom vo forme 1,5% z Vašej zaplatenej 
dane z príjmu v roku 2014.
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Aspoň týmto minimálnym darom, ktorý Vás nič nestojí. Iba rozhodnutie, komu ho dáte. Berieme tento 
budúci dôkaz pozornosti od našich SYMPATIZANTOV, ako základný fakt, že činnosť OZ PPP má vôbec pre 
niekoho na Slovensku zmysel. Aj toto je jeden z tých pragmatických prístupov, ktorí deklarujeme v OZ PPP 
– nerobme to, čo nemá zmysel. Takže PRIATELIA a SYMPATIZANTI je to teraz už iba na Vás, či budeme 
pokračovať pre všetkých občanov Slovenska, alebo sa zmeníme na uzavretú spoločnosť pracujúcu iba pre 
starých klientov OZ PPP a klientov Rozhodcovského Súdu Royal Development. Náš cieľ a túžba je pomáhať 
všetkým, ktorí pomoc potrebujú. Rozhodnutie je ale iba na Vás priatelia. 

Keďže je toto posledné číslo Novín OZ PPP vydané v roku 2013, dovolíme si vysloviť aj malé 
blahoželanie. PRIATELIA OZ PPP a SYMPATIZANTI OZ PPP, želáme Vám požehnané Vianoce 
a všetko dobré do Nového roka 2014. Hlavne osobne zdravie a rodinnú pohodu a pre Vaše firmy veľké 
zisky a málo právnych sporov a čo najmenej pohľadávok po splatnosti. Nech rok 2014 nám všetkým 
prinesie nové obchody a veľa nových a užitočných kontaktov. 

Toto všetko Vám úprimne a nezištne želá Predstavenstvo OZ PPP    

Kto sme a kam smerujeme s Občianskym združením Právne 
Prebudenie Poškodených (OZ PPP) ?

Aj keď sa nám podarilo získať s Novinami OZ PPP, ale aj mnohými osobnými aktivitami pozornosť množstva 
ľudí cítime, že je ešte potrebné  jednoducho odpovedať na základnú otázku: Kto sme a kam smerujeme 
s Občianskym združením Právne Prebudenie Poškodených (OZ PPP)? Naši SYMPATIZANTI sa totiž 
stále pýtajú na zásadnú vec a to je „čo chce OZ PPP ľuďom povedať a urobiť pre zlepšenie ich života“? Takže 
tu je odpoveď OZ PPP:

1) Chceme naučiť ľudí na základe zaujímavých (faktografických) článkov z rôznych oblastí života 
a spoločenského diania v Novinách OZ PPP sa následne dívať na veci okolo nás inak, ako ich prezentujú 
štandardní politici a bulvárne médiá. Naučiť ľudí rozoznávať a pochopiť, čo je fakt a či iba informácia až 
demagógia. 

2) Chceme u ľudí zvýšiť spoločenské vzdelanie o veciach verejných. Ale ich tiež naučiť sa samo vzdelávať. 
Učiť sa nové veci a nové právne predpisy. Iba človek, ktorý chápe a rozumie, vie aj veci správne posúdiť. 
Ak niečo potom odmietne, tak nie preto, že tomu nerozumel, ale preto, že má to iný názor. Chceme ľudí učiť 
vážiť si samých seba, vážiť si iných ľudí a ich názory a pochopiť silu správne aplikovanej demokracie. 

3) Chceme, aby ľudia pochopili, že keď sami chápu a rozumejú, tak v demokratickom štáte majú 
neobmedzené možnosti čokoľvek aj dosiahnuť. Chceme, aby Slovensko zmenilo svoje demokratické 
spôsoby a zaviedlo možnosť priamej demokracie ľudí – referendum a jednoduchší volebný systém. Aby 
politici a štátni úradníci boli pod kontrolou ľudí – voličov a nie naopak, ako je to dnes.
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4) Chceme, aby politici a štátni úradníci prestali podporovať iba zahraničných podnikateľov. Nech je 
podpora a priama finančná pomoc dávaná aj slovenským podnikateľom. Nech sa objektívne vyhodnotí 
reálny prínos priamych dotácií a iných podpôr pre zahraničných investorov z pohľadu negatívneho dopadu 
a následného zbedačovania slovenských podnikateľov. 

5) Chceme, aby politici a štátni úradníci prestali z plošným a propagandistickým osočovaním slovenských 
podnikateľov. Aby prestali s kriminalizáciou podnikateľov na Slovensku. Nech sa verejne a priamo 
prezentujú všetky trestné činy krátenia a neodvedenia dane a iné podobné trestné činy v súvislosti a 
s pomocou pri týchto trestných činoch aj zo strany štátnych úradníkov. Nie je možné na Slovensku skrátiť 
daň, alebo si uplatniť neoprávnený nadmerný odpočet DPH bez aktívnej pomoci daňového úradu! 
Chceme, aby štát urobil poriadok vo výbere daní, ale aby pri tom vzal na seba aj zodpovednosť za svojich 
zamestnancov a nekriminalizoval iba podnikateľov.    

6) Chceme, aby bol vytvorený nezávislý štátny orgán spadajúci pod Ministerstvo spravodlivosti SR, 
ktorý by bol posledným odvolacím orgánom pri daňových kontrolách. Až do rozhodnutia tohto orgánu by 
bola daňová kontrola exekučne nevykonateľná. Je nenormálne, aby o odvolacích úkonoch reálne 
rozhodovali stále tí istí ľudia z daňovej správy. V tomto poslednom odvolacom orgáne by boli rovnako 
zastúpení predstavitelia štátu a predstavitelia tretieho sektora. Nie je možné a akceptovateľné, aby 
o slovenských podnikateľoch a osudoch ich firiem rozhodovali iba zamestnanci štátu, ktorí z dlhodobého 
hľadiska nespĺňajú k tomu potrebné odborné a hlavne morálne predpoklady. Chceme, aby daňové úrady 
prestali ubližovať slovenským podnikateľom a ničiť ich firmy a živobytie ich rodín.    

7) Chceme, aby štát urobil hrubú čiaru vo forme akejsi amnestie na všetky spoločnosti a podnikateľov, ktorí 
majú nečinné a nefunkčné firmy. Nech registrové súdy a živnostenské orgány vymažú z registrov všetky 
nepodnikajúce firmy a fyzických podnikateľov. Bez akýchkoľvek sankcií a pokút. S cieľom vyčistenia 
slovenskej podnikateľskej scény. Tiež vymazať všetky firmy, ktoré majú daňové nedoplatky staršie ako 12 
mesiacov a nemajú dohodnuté splátkové kalendáre (ktoré ale aj reálne plnia). Zásadne sprísniť pravidlá 
pre existenciu firmy. Pri akomkoľvek formálnom nedodržaní povinnosti (zbierka listín, daňové priznanie, 
zapisovanie nových zmien atď.) spoločnosťou, alebo podnikateľom ich okamžite vymazať z evidencie v 
registri a vziať im IČO. Nech na Slovensku zostanú iba funkčné a seriózne firmy, ktoré spĺňajú zákonné 
podmienky a platia dane. Toto robiť formou zrýchleného konkurzného konania. 

8) Chceme, aby tretí sektor bol oprávnený pripomienkovať všetky zákony, ktoré sa týkajú podnikateľov 
a výberu daní, odvodov a poplatkov. Na dobrovoľnom základe bude môcť akékoľvek občianske združenie 
(ktoré o to požiada) v medzirezortnom pripomienkovacom konaní sa vyjadriť k návrhu zákona, ktorý bude 
predložený do NR SR. Tento názor tretieho sektora musí byť poslancom presne zadefinovaný pri 
predloženom návrhu. Po schválení, alebo neschválení príslušného zákona musí byť pri ňom vždy uvedené 
v akom pomere pre jeho prijatie, alebo neprijatie sa vyjadril tretí sektor. Nech aj v zbierke zákonov je vidieť 
názor občanov definovaný tretím sektorom. Toto obdobne aplikovať aj pre poslanecké návrhy zákonov. Bolo 
by to zrkadlo pre poslancov, ako rešpektujú, alebo nerešpektujú názor ľudí a tretieho sektora.
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9) Chceme, aby podnikatelia museli platiť dane iba z tých príjmov, ktoré sú im  aj reálne uhradené. Nech 
aj štát nesie svoju zodpovednosť za daňové príjmy od podnikateľov. Každý podnikateľ, ak nemá uhradenú 
pohľadávku do 30 dní od splatnosti bude povinný dať návrh na súd, alebo rozhodcovské konanie. Po 
ukončení konania, ak bude úspešný dať do 30 dní návrh na exekúciu (ak nepríde k dobrovoľnému plneniu). 
Dovtedy, pokiaľ takáto pohľadávka nebude reálne uhradená od dlžníka nevznikne podnikateľovi 
povinnosť platiť daň z príjmu a DPH. Toto podobne a pomerne bude platiť aj pre prípady, kedy sa dlžník 
dostane do konkurzu, alebo reštrukturalizácie. Pokiaľ štát (a bude to platiť aj voči všetkým štátom EÚ) 
nedokáže zabezpečiť podnikateľom prostredie s reálnou vymožiteľnosťou práva, nech takýto štát nemá 
zaplatené dane. Žiadať zo strany štátu od podnikateľov hradiť fiktívne dane z nezaplatených pohľadávok 
je nemorálne a nespravodlivé.    

10) Chceme prostredníctvo Rozhodcovského Súdu Royal Development (RSRD) zabezpečiť čo 
najväčšiemu počtu klientov OZ PPP rozhodcovské konania v ich podnikateľských sporoch. OZ PPP 
uhradí za navrhovateľa v rozhodcovskom konaní poplatok za podanie žaloby. Nech ten čo je poškodený 
a ukrivdený už s výkonom svojho práva nemá žiadne ďalšie náklady. Nech poškodení podnikatelia majú 
vykonanú spravodlivosť až po exekučné konanie zdarma a bez zbytočných administratívnych úkonov. 
Neuhradené pohľadávky sú pre každú firmu katastrofa. OZ PPP sa bude snažiť tieto negatívne situácie, 
aspoň čiastočne pre poškodených podnikateľov zmierňovať formou zlepšenia vymožiteľnosti reálneho 
práva veriteľa až po úhradu pohľadávky od dlžníka – formou rozhodcovského konania pred RSRD.
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Úvodník Novín OZ PPP č.16 na tému 

„Niet im pomoci?“, alebo tiež na tému „Dajte im pokoj a nechajte ich žiť, tak ako chcú!“

Redakcia Novín OZ PPP dlho premýšľala, aký zvolí tematický okruh pre posledné číslo novín vydaných 
v roku 2013. Koniec roka je vždy iba jeden a má vždy svoje osobitné čaro. Je to zmes rekapitulácie 
a pripomínania a možno aj pouvažovania nad tým, čo sme urobili a čo sme neurobili. Občianske združenie 
Právne Prebudenie Poškodených (OZ PPP) je veľmi osobité zoskupenie, veľmi neortodoxných ľudí. Ľudí, 
ktorí iba z úprimnej občianskej angažovanosti a v snahe pomôcť iným ľuďom míňajú svoje ťažko zarobené 
peniaze a míňajú svoj životný čas na prácu pre OZ PPP. Je škoda, že ľudia (myslím tie masy, ktoré chodia raz 
za 4 roky voliť poslancov NR SR), akosi neuznávajú to, keď im niekto ponúka pomoc a rady, ktoré sú určené 
iba im – individuálne a adresne. Pokiaľ to nie sú rady, ktoré sa týkajú celého vesmíru, alebo aspoň celého 
Slovenska, tak ich to nejako nezaujíma. Akoby bolo normálne, že obyčajný človek a bežný daňový poplatník 
sa zaujíma iba o veci „veľké a globálne“. Je to taká hlúposť zabíjať čas „veľkými vecami“! S tými aj tak 
nepohneme a ani nedokážeme ovplyvniť rozhodovanie „tých veľkých“. Snažiť sa zmeniť Svet, kapitalistický 
systém, Ústavu SR, alebo nejaký iný zákon je pre nás obyčajných občanov nemožné! To je bohužiaľ fakt. My 
obyčajní občania môžeme zmeniť iba ten malý svet okolo nás. Rozhodnutie miestneho úradníka, 
rozhodnutie miestneho súdu, rozhodnutie nášho obchodného partnera a takto podobne. Nič väčšie 
nedokážeme a na nič väčšie nemáme sily. Aj to je fakt! Ale nie je aj  toto dostatočne veľa – čo môžeme 
dokázať? Ja si myslím, že je to dosť a je to prvý krok k väčším zmenám. Keď nedokážeme vysoko vyskočiť, tak 
kráčajme aspoň pomaly po schodíkoch – krok za krokom, schod za schodom...

Prečo takýto úvod? Ako predseda OZ PPP objektívne vyhodnocujem, že hlavný problém OZ PPP je 
pochopenie  zo strany obyčajných voličov „čo im vlastne chce OZ PPP povedať“. Napohľad taká jednoduchá 
téma „právne prebudenie poškodených“ je v podstate pre bežných voličov nepochopiteľná. A v systéme, kde 
funguje pravidlo, že „to čomu nerozumiem, to nepotrebujem“ cítim, že OZ PPP má problém odkomunikovať 
svoje posolstvo pre občanov. Práve pre tých občanov, ktorých ako občianske združenie máme práve osloviť 
a zaujať! Napohľad začarovaný kruh – nechápajúci občan chce chápať a poznať – OZ PPP mu dá odpoveď 
a naznačí riešenie – on tomu nerozumie a nechápe, lebo nemá vedomosti – OZ PPP mu ponúka vzdelanie 
a riešenie – on to odmietne lebo je nedôverčivý, alebo lenivý sa naučiť nové veci – OZ PPP to takto pomenuje 
a znova skúsi poskytnúť vzdelanie – nechápajúci občan je urazený, lebo si myslí, že všetko vie – iba svet okolo 
neho to nechápe, ako to má byť –  nechápajúci občan, ale chce chápať a poznať -   OZ PPP mu dá odpoveď 
a naznačí riešenie... Pravda, že máte pocit, že toto tu už bolo? A v tom je celý problém – vedieť vysvetliť často 
zložité veci občanovi, ktorý nechápe ani základné pojmy a názvy. Ale bez vzdelania a pochopenia vecí v ich 
súvislostiach nie je možné sa zúčastniť na žiadnej pozitívnej zmene spoločnosti. A čo je horšie nie je možné 
sa ani pasívne zúčastniť na takejto zmene, lebo aj k tomu treba chápať a vedieť posúdiť navrhované riešenia. 
Samozrejme, pokiaľ nepokladáme svoju účasť na spoločenských zmenách za dostatočnú iba vo forme 
vykrikovania spoločných hesiel na demonštráciách, alebo nosenie zástavy pre svojich vodcov. My sa snažíme 
osloviť a zaujať tých, ktorí majú záujem veci verejné a zložité začať chápať a majú záujem sa sami začať 
vzdelávať a meniť. Aby ak príde ten správny čas – vedeli, chápali, rozumeli a hlavne boli pripravení si 
z každej pozitívnej situácie vziať niečo užitočné aj pre seba a svoju rodinu. Pre takýchto ľudí udržujeme OZ 
PPP v činnosti a míňame svoju životnú energiu a svoje finančné prostriedky. 

Rozhodli sme sa pre jeden názorný príklad. V tomto čísle novín uverejňujeme taký malý prehľad o rómskom 
probléme. Nielen z pohľadu Slovenska, ale tak z celkového pohľadu. Je to súbor faktografických článkov. Bez 
komentára. Každý nech si svoj komentár vytvorí sám. Svoj názor a svoje poznanie. Články sú zoradené tak, 
aby poskytli rôzne názory a informácie. Od histórie, antropológie, geografie, historických súvislostí, 
aktuálnych informácií až po rôzne riešenia. Prečo sme to takto urobili?
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A tu je pointa. Vôbec nám nejde o posúdenie rómskeho problému a hľadania pravdy a jeho riešenia! Iba 
chceme na tomto v Európe dosť aktuálnom probléme demonštrovať, že veci sú vždy trocha iné ako napohľad 
vyzerajú. A hlavne veci sú vždy iné, ako ich prezentujú politici. To už nehovorím o prezentovaní zo strany 
rôznych neofašistov a iných extrémistov. Chceme všetkým SYMPATIZANTOM OZ PPP iba demonštrovať, 
čo vlastne hovoríme a čo chceme obyčajným voličom povedať. A téma rómskeho problému je na to absolútne 
najvhodnejšia. Veď čo viacej rozbúri krv v žilách slovenského občana, ako tzv. „rómsky problém“. Takže 
pekne po poriadku a dobre čítajte a dobre premýšľajte (ono je to úplne inak, ako si myslíte):

RÓMSKY PROBLÉM NEEXISTUJE a NIKDY NEEXISTOVAL! Vždy to bol iba problém nejakej 
skupiny ľudí s inou skupinou ľudí. Rómovia boli v histórii vždy tou slabšou skupinou a tak vždy ťahali za 
kratší koniec. Sú tu už s nami v Európe stovky rokov. Možno sú tu už dlhšie, ako Slováci. Takto ste o tomto asi 
nepremýšľali. Pred možno 1500 rokmi a možno ešte skôr sa niekoľko indických kmeňov rozhodlo odísť zo 
svojej krajiny. Tým to začalo. Problém, ale bol ten, že ani za taký dlhý čas sa im nepodarilo nikde zostať 
natrvalo. Jednoducho sa rozptýlili po celej Ázii, Rusku a Európe a severnej Afrike a kade tade. Nikto nevie 
ani koľko ich vlastne početne je. Niektoré odhady tvrdia, že je ich vo svete až 82 miliónov! Keby mali svoj 
štát, tak je taký veľký ako Nemecko, alebo Francúzsko. Ani takto ste o tom určite nepremýšľali. Možno si 
niektorí ešte spomeniete na dejepis a slovo „indoeurópski ľudia“. To sme takmer všetci v Európe. Rím, 
najväčšiu ríšu staroveku založili Indoeurópania, ktorí prišli z Indie. Len ich skôr poznáme podľa názvu 
Italikovia. Z toho je odvodený aj názov dnešného Talianska. Rímsku ríšu založilo rovnaké etnikum, ako sú 
dnešní Rómovia – ľudia z Indie. Takto ste o tom určite nepremýšľali. V čom je potom problém? Prečo sa stále 
s Rómami nevieme skamarátiť a nejako si na nich zvyknúť? Prečo sa denno-denne omieľa v médiách 
o rómskych problémoch. Problém nie sú Rómovia, ale politici a úradníci ktorí majú spravovať Európu a jej 
štáty. Problém majú iba a jedine oni - títo samozvaní vodcovia národov. Ak prejdeme bez povšimnutia 
historické, často kruté a bizarné riešenia rómskej otázky až dodnes, všetci úradníci v Európskej únii stále 
riešia nejaký „rómsky problém“. Ten, ale neexistuje! Existuje iba prirodzený rasizmus a krutosť všetkých 
úradníkov a politikov, ktorí stále delia ľudí na „väčšinovú spoločnosť a menšinovú spoločnosť“. Tá väčšinová 
spoločnosť sú „roduverní“ Nemci, Francúzi, Angličania, Španieli, Maďari, Rumuni, Slováci... A tá 
menšinová spoločnosť sú v tomto konkrétnom prípade Rómovia. Rozmýšľali ste o tom, kto sú vlastne tie 
„väčšinové národy“? Veď všetky štáty Európy (vrátane Slovákov) sú iba zmeskami rôznych kočujúcich 
kmeňov väčšinou z Ázie a Indie, ktoré sem prišli pred 1500 a viac rokmi. Poväčšine povraždili 
predchádzajúce obyvateľstvo a usadila sa tu. Takto ste o tom asi nepremýšľali? Takže aký je rozdiel medzi 
Rómami a hoc, akým iným národom v Európe? Absolútne žiadny. Rómovia nie sú žiaden podradný národ 
a ani žiaden menšinový národ. Oni len mali tú smolu, že sa im akosi nepodarilo na žiadnom území sa usadiť 
natrvalo a vytvoriť tam svoj štát. To je všetko! Keby tak pred 1500 rokmi kočujúce Rómske kmene napríklad 
pobili kmeň Bavorov v Germánii a usadili sa tam, tak by boli následne dôležitou súčasťou Svätej ríše rímskej 
a dnes by boli súčasťou Nemecka. Je to iba hra historických náhod, že to je tak ako to dnes reálne je. 

Všetko je iba o tolerancii a intolerancii medzi ľuďmi. Áno Rómovia majú úplne odlišné kultúrne 
a spoločenské návyky, ako ľudia v Európe. A tie si nezmenili ani po stovkách rokov. To je fakt. Tak prečo 
všetky riešenia rómskeho problému začínajú a končia tým, že Rómov treba zmeniť na podobu väčšinovej 
kultúry. To sa nemôže podariť – viď historický fakt. Prečo je základ riešenia dať Rómom vzdelanie. Nemajú 
záujem o vzdelanie, ktoré je im cudzie. Je im cudzia naša kultúra, naša reč, naša história, naše náboženstvo 
a vlastne všetko. Veď oni sú Rómovia – tak prečo im to chceme nasilu vziať. Za celé stáročia sa nepodarilo ani 
v jednej krajine asimilovať Rómov, alebo ich aspoň čiastočne začleniť kultúrne a hospodárky.
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Nikde sa to nepodarilo a nikdy v tom sa nepodarilo dosiahnuť ani malý úspech. Jednoducho nikde! To je fakt. 
Dajme im pokoj a prestaňme si ich všímať a nasilu začleňovať do spoločnosti. Im niet pomoci podľa predstáv 
žiadneho gádža. Oni majú svoj svet, svoju kultúru a určite majú aj svoju budúcnosť. Veď sú tu už oveľa dlhšie 
ako Slováci.

V poslednej dobe som čítal niekoľko článkov o „pokusoch“ začleniť do väčšinovej spoločnosti  a dať vzdelanie 
Indiánom v Severnej Amerike a Aborigénom v Austrálii. Vyskúšali všeličo. Od vyvražďovania, sterilizácie 
žien, nútených táborov, internátnych škôl, rezervácií, šikanovania, prehnanej starostlivosti a rôznych 
ekonomických výhod až po glorifikáciu ich kultúry. Takto to všelijako skúšali. A ako tieto experimenty 
skončili? Totálnym neúspechom! Nakoniec ich nechali žiť, tak ako chcú žiť – po svojom. Nikomu už nevadí, 
ak si Indiáni žijú vo svojej rezervácii a robia si tam čo len chcú. A to doslovne. Tam dokonca ani neplatia 
federálne zákony USA a nemá tam žiadnu právomoc ani polícia. A tiež nikomu nevadí, ak nahý Aborigén sa 
túla po púšti a robí si tam čo len chce. Jednoducho sa prestali do týchto ľudí miešať a zasahovať do ich kultúry 
a života. A čo takto keby sme to dovolili aj Rómom? Majú na to rovnaké právo. Im niet pomoci podľa 
gádžovských predstáv. Problém je iba intolerancia gádžov. Ja iný problém nevidím. Ľudia sa vždy v histórii 
vedeli sami upratať a nejako si na seba zvyknúť. Bez tohto by sme tu dnes neexistovali. Tak prečo to neskúsiť 
aj s Rómami. Stačí dať do toho väčšiu rovnováhu. Stačí na začiatok, iba to, aby sme si boli všetci pred 
zákonom rovní. Aby to keď Róm ovalí sekerou po hlave zasahujúceho policajta nebolo toto vyhodnotené, ako 
„normálne chovanie tohto etnika pri policajnom zásahu“ a inde, keď chalan kopne policajta, tak za to dostane 
8 rokov nepodmienečne. Alebo ak Rómka zhodí zo schodov učiteľku a ešte ju tak dobije, že je 
práceneschopná 3 mesiace, tak aby toto nebolo klasifikované iba ako „prečin výtržníctva“, ktoré skončí ako 
priestupok na obecnom úrade.  A tak na začiatok by stačil iba rovnaký meter pred zákonom gádžo – Róm vo 
všetkom a všade. Rovnosť a rovnosť – hlavne pred zákonom. Nech čin Róma je rovnako hodnotený (a 
potrestaný) ako obdobný čin gádža. Verím, že Rómovia sa dokážu sami upratať vo chvíli, keď sa prestane 
vyvíjať  na nich nátlak od gádžov. Každý človek túži po lepšom živote a chce tiež pre svoje deti lepšiu 
budúcnosť. Takisto aj Rómovia. Možno k tomu smerujú inak a inými cestami ako my gádžovia. Ale je to ich 
cesta, ako vravia samuraji je to ich bušido. Doprajme im konečne po 1500 rokoch ich cestu a ich vlastný život. 
Máme všetci rovnaké zákony a rovnaké podmienky na sebarealizáciu a aj medzi gádžami sú ľudia dobrí a zlí, 
múdri a hlúpi, schopní a neschopní, láskavý a nenávistní a tiež schopní vývoja a neschopní vývoja. Nie je 
medzi ľuďmi na Svete žiadneho rozdielu. 

Ako tak sledujem aktuálne snaženie vládneho splnomocnenca pre rómsku otázku, tak je mi až smiešne ako sa 
trápi s nerealizovateľnými predstavami. Škoda, že ľudská pamäť je taká krátka. Napríklad v jednom jeho 
zásadnom opatrení malo byť podmienené vyplácania sociálnych dávok odpracovaním 8 hodín týždenne vo 
forme verejnoprospešných prác. Napohľad jednoduché – dávku dostane iba ten, čo bude pracovať. Skončilo 
to u prezidenta, ktorý skonštatoval, že je to neprijateľné, lebo to vyzerá, ako nútená práca. Výnimočne, ale tu 
mal prezident skutočne pravdu! Nie je to tak dávno, čo do roku 1989 každý Róm aj Rómka museli pracovať. 
A to 42,5 hodiny týždenne! A ak nechodili do práce, tak boli odsúdení až na 2 roky väzenia nepodmienečne. 
To nebolo tak dávno! Aj pod touto hrozbou, ale väčšina Rómov nepracovala. Vymýšľali si rôzne zdravotné 
dôvody, ženy boli doma s deťmi atď. Mnohí (a bolo ich nespočetne) radšej šli do väzenia, než by pravidelne 
pracovali. Nebolo zriedkavé, že 40 ročný Róm bol 12 krát trestaný za príživníctvo. Tak sa totiž volal ten 
trestný čin, keď človek nechodil do práce. A vidíte ani toto nepomohlo a nedonútilo Rómov pracovať. Aspoň 
nie tých čo pracovať nechceli. Takže je to ako s inými ľuďmi, inými gádžami. Kto pracovať nechce, toho 
nedonúti žiaden zákon a kto pracovať chce, ten si nájde robotu aj bez príkazu úradníkov.
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Mám  osobnú skúsenosť, ktorá vyformovala môj láskavý a myslím aj objektívny názor na Rómov. Takže ak 
vravím, že niet im pomoci je to láskavé skonštatovanie a vyslovené v kontexte toho, že si myslím, že je 
správne dať Rómom pokoj a konečne slobodu. Oni už sami vedia ako majú prežiť.

Môj otec pracoval vo veľkej fabrike ako ekonóm. Aj keď patril k najvyššiemu vedeniu fabriky, mal vždy veľmi 
láskavý prístup ku všetkým ľuďom. V tejto fabrike pracoval jeden Róm. Keďže nemal žiadne vzdelanie, iba 
dokončenú (možno) základnú školu pracoval ako zametač a občasný pomocný robotník. V podstate jednu 
z najpodradnejších prác, aké mohol dostať. Pracovať musel preto, že ho tam pridelili nasilu úradníci. A ak 
nechcel skončiť vo väzení, tak každý deň o 6.00 nastúpil do práce a pekne tam pracoval 8,5 hodiny. Tento 
Róm, ale bol veľmi šikovný a od svojho otca sa naučil krajčírskemu remeslu. Doma mal kompletnú krajčírsku 
dielňu. Šil obleky, dámske kostýmy, nohavice a upravoval akékoľvek odevy. Šil dokonca aj riaditeľovi fabriky, 
v ktorej pracoval. A takto som sa s ním aj ja zoznámil. Aj môj otec, ak niekto z našej rodiny potreboval krajčíra, 
tak sme za ním chodili. Osobne som k nemu chodil veľmi rád. Bol to totiž veľmi múdry muž. Mal veľmi 
hlbokú a rozumnú filozofiu o živote a často sme dlho debatovali o vzájomných názoroch. Bolo to zvláštne, on 
bol v rokoch môjho otca a ja som sa od neho učil múdrosti života. Mal pre seba a svoju rodinu vymyslení plán 
– vymaniť sa z rómskeho spôsobu života. Veľmi sa hneval, že jeho manželka, ktorá pochádzala z osady na 
východe Slovenska, vedie ich štyri deti k (on to tak nazýval) „hnusnému kočovnému cigánskemu životu“. On 
sa snažil o pravý opak. Jeho najstaršia dcéra vyštudovala strednú ekonomickú školu s maturitou. Spievala 
v známej hudobnej skupine, ktorá koncertovala po celom Československu. Dokonca boli aj nominovaní na 
Zlatom slávikovi! Jeho syn sa vyučil za kuchára – čašníka. Potom prišla revolúcia 1989. Veľmi sa potešil 
a hneď začal podnikať. Otvoril si krajčírsku dielňu s asi 10 zamestnancami a veľmi sa mu podnikateľsky 
darilo. Jemu áno, ale jeho rodine nie. Tá jeho dcéra, čo dosiahla vzdelanie a mala talent a aj slávu speváčky 
pred sebou, otehotnela s Rómom s osady na východnom Slovensku, odkiaľ pochádzala jej mama. Takže sa po 
svadbe odsťahovala do plechového domčeka, do tejto osady a pokiaľ viem, jej život pokračoval už iba 
rodením ďalších detí a zveľaďovaním tohto domčeka z vlnitého plechu a nosením vody z priľahlého potoka. 
Vzdelanie, maturita a ani spevácky talent ju nijako nezmenili a nikam ju v živote neposunuli! Ďalší jeho syn 
sa ako Róm nemohol po roku 1989 nikde zamestnať. Tam, kde robil do roku 1989 to zrušili a on ostal 
nezamestnaný. Začal piť a tiež odišiel bývať do osady k rodine svojej mamy. Už o ňom nič viac neviem. Asi tak 
v roku 1995 som sa s týmto krajčírom Rómom stretol v jeho dielni. Povedal mi, že všetky jeho deti mu vyšli 
navnivoč, on sa rozviedol  a zatrpkol na celý svet. Stále si pamätám na jeho slová: „Miloš vidíš to, dal som 
deťom vzdelanie, perspektívu, mal som peniaze na dobrý život pre celú rodinu, všetci sme boli zdraví a pozri 
ako som dopadol – Cigánovi niet pomoci“. 

A tu je druhý príbeh, čo vyformoval môj názor na rómsku problematiku. Môj vlastný bratranec mal jedinú 
dcéru. Bratranec bol intelektuál a uznávaný novinár. Jeho manželka bola Ruska a veľmi vzdelaná žena. Taký 
už Rusi sú, hĺbavý a vnútorne múdri. Žili v Bratislave. Takéto bolo rodinné zázemie ich dcéry. Dcéra začala 
študovať na vysokej škole prvý ročník a v podstate to bolo normálne „blavácke“ dievča. Toto sa odohrávalo už 
po roku 1989, aby ste to vedeli správne posúdiť. Bratrancova dcéra sa niekde zoznámila s Rómom. Pre ňu to 
bola obrovská osudová láska. Bratranec aj jeho manželka z toho boli strašne nešťastní. Nechceli, aby ich 
dcéra chodila s Rómom. Dievča si ale nedalo nič vysvetľovať a tobôž nič zakázať.Dokonca pohrozila, že ak jej 
nedajú pokoj a budú je brániť, tak utečie z domu za svojím milovaným Rómom. Takže rodičia rezignovali 
a nechali veciam voľný priebeh. Bratranec iba vyhľadal jej milého Róma a pohrozil mu, že ak jej ublíži, alebo 
ju bude nahovárať na nejakú kriminalitu tak s ním zatočí. A aké bolo jeho prekvapenie pri tejto debate. Tento 
jeho takmer budúci zaťko mu povedal, že on ho už očakával, že príde už oveľa skôr. Dal mu potom návrh, že
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ak mu dá 5000 korún, tak jeho dcéru opustí. Chlapec bol úprimný a povedal, že on si takto v Bratislave 
privyrába. Zbalí gádžovské dievča, pomúti jej hlavu a potom si od rodičov vypýta peniaze, zato, že ju opustí. 
A že sa mu darí, takže už má aj pevnú taxu a to tých 5000 korún. Bratranec mu tie peniaze dal. Lenže srdcu 
nerozkážeš. Jeho dcéra sa s Rómom nechcela rozísť. Ani keď jej povedal, že si jej frajer vypýtal za ukončenie 
vzťahu 5000 korún. Neverila! Znova šiel za týmto Rómom a vyčítal mu, že on nedodržal dohodu a stále chodí 
s jeho dcérou. Ten mu povedal, že nemá dôvod sa s ňou rozísť nasilu a ani vlastne nevie ako to má urobiť. Že 
dievča sa na neho strašne namotalo! On dohodu dodržal a neurobil nič preto, aby ho ďalej ľúbila. Dokonca sa 
k nej začal správať škaredo, ponižoval ju, využíval jej peniaze a posielal ju preč. Ale ona sa nechcela dať 
odohnať. Takže on je v tomto nevinný. V podstate mal pravdu a bratranec s manželkou opätovne rezignovali 
a nechali veciam voľný priebeh. Jedného dňa dcéra za nimi prišla a povedala, že ona ide so svojím frajerom 
na cigánsku svadbu niekde do osady pri Spišskej Novej Vsi. Asi na štyri dni. A ak ju nepustia, tak utečie a aj 
tak tam pôjde. Bratranec jej povedal, „tak dcérka moja pokojne choď, nech vidíš čo ťa čaká“. Dievča si zbalilo 
batoh a odišlo s frajerom na rómsku svadbu. Vrátila sa už po dvoch dňoch. Sama, bez všetkých vecí čo si vzala 
zo sebou, dokonca aj bez vetrovky a občianskeho preukazu. Bratranec sa jej spýtal „tak ako dcérka ti bolo na 
tej svadbe?“ a ona mu iba odpovedala „nechcem o tom otec už nikdy hovoriť, v živote nikdy a musíš mi sľúbiť, 
že mi to nebudeš už nikdy pripomínať, mal si vo všetkom pravdu“. A tak už sa o tom nikdy nehovorilo a tento 
ľúbostný vzťah gádžice a Róma takto náhle skončil. Bratranec to iba okomentoval „že on proti Rómom nič 
nemá, ale toto nemohlo fungovať, veď sme od seba takí odlišní, iba škoda, že neviem čo sa na tej svadbe 
stalo..?“.  

Tento „inaký“ pohľad na veci okolo nás chce OZ PPP dosiahnuť aj na iné spoločenské problémy. Veľa 
problémov totiž neexistuje. Existuje iba nevedomosť ľudí pochopiť veci v súvislostiach a obsahu. Nič iné iba 
nedostatok vzdelania a schopnosti počúvať múdrych ľudí. A nielen počúvať, ale sa aj riadiť dobrými radami. 
Ľuďom tak veľmi chýba pokora. Tá akosi zmizla. Zabúdame, že človek prežil do dnešnej doby iba vďaka 
pokore a disciplíne fungovať v kolektíve. Poslúchať, počúvať a riadiť sa radami múdrych. Múdrosť potom 
zveľaďovať a odovzdávať novým generáciám. Iba toto doviedlo ľudstvo tam, kde dnes je. Nezabúdajte na to 
a vždy si prosím spomeňte na to, že OZ PPP je tu s Vami a dokáže Vám pomôcť a poradiť v mnohých otázkach 
a problémoch Vášho života a podnikania. Len sami musíte OZ PPP o niečo konkrétne požiadať. Ako sa vraví 
v jednom staroslovenskom prísloví „nemému, ani vlastná matka nerozumie“. Alebo slávny výrok zo slávneho 
filmu „my Vám vieme ukázať iba dvere, ale prejsť nimi už musíte sami“. OZ PPP rozumie Vašim problémom, 
ale Vy musíte urobiť ten prvý krok.  

S priateľským pozdravom a želaním všetkého dobrého v roku 2014 všetkým ľuďom dobrej vôle a tiež 
všetkým bez rozdielu vôle sa nateraz lúčim
Ing. Miloš Valach, Predseda 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. 

Vaše príspevky pre OZ PPP môžete posielať na bankový účet :

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.  

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 
„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. 

Pozor spúšťame novú podpornú kampaň pre OZ PPP!

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

Kontakt

Sídlo (korešpondenčná adresa):  

Telefón: 

E-mail: 
Web: 

OZ Právne Prebudenie Poškodených
Suľany 243,  951 25 Hruboňovo

+ 421 (0) 902 901 144 ( Predseda OZ PPP) 
+ 421 (0) 917 747 251 (Podpredsedníčka OZ PPP)

  ozppp@royaldevelopment.sk 
      www.ozppp.sk 

Občianske združenie Právne Prebudenie 
Poškodených bolo zaregistrované MV SR  dňa 
17.5.2012

IČO: 42 209 986
DIČ: 2023576126
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Prečo je správne darovať časť Vašej dane z príjmu v roku 2014 práve 
Občianskemu združeniu Právne Prebudenie Poškodených (OZ PPP)?

Vážení PARTNERI a SYMPATIZANTI Občianskeho združenia Právne Prebudenie Poškodených (OZ 
PPP). Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o podporu vo forme darovania podielu Vašej zaplatenej dane 
z príjmu pre naše občianske združenie. Táto jedinečná možnosť rozhodnúť o síce malej, ale pre tretí sektor 
významnej čiastke podielu zaplatenej dane z príjmu a túto darovať vybratej neziskovej organizácii je iba 
jeden krát do roka! Preto Vás prosíme, nepremárnite túto príležitosť a darujete OZ PPP povolené 
percento z Vašej dane z príjmu! Za toto rozhodnutie Vám vopred ďakujeme a uisťujeme Vás, že peniaze 
použijeme veľmi rozumne a užitočne pre podporu všetkých právne poškodených občanov a podnikateľov 
Slovenska.  Podľa reálneho objemu z takto získaných finančných zdrojov z týchto darov máme pripravené 
niektoré úplne nové projekty.

V prvom rade sa chceme v roku 2014 zamerať na hľadanie spôsobov odstraňovania - zmieňovania 
viditeľného zvyšovania konfliktov a antagonistického správania medzi štátom a podnikateľským 
sektorom. Štát v zosobnení Ministerstva financií SR, ktoré je reprezentované daňovou správou a majitelia 
spoločností resp. ich štatutárni zástupcovia sa podľa nášho názoru dostávajú do vzájomne silne 
konfliktného postavenia. Ide v prvom rade o pochopiteľné prejavy správania, kde jedna strana chce vybrať 
čo najviac daní pre štátny rozpočet a druhá strana nie je stotožnená s výškou týchto daní a tiež aj so 
spôsobom ich samotného výberu. A hlavne ich následného použitia so strany štátu. OZ PPP chce formou 
odborných seminárov a tiež formou publikačnej činnosti vysvetľovať obom stranám tohto „systémového 
filozofického konfliktu“ vzájomné argumenty oboch strán.  Jednoducho hľadať vzájomné porozumenie 
a pochopenie. Štát funguje na základe výberu daní. Je to jeho základný a principiálny príjem, z ktorého 
vykonáva potom svoju verejnú činnosť. Tí, ktorí dosahujú zisk musia z tohto zisku štátu uhradiť časť vo 
forme daní a odvodov. Existuje ale veľmi veľký priestor na diskusiu a vzájomné vymieňanie si názorov 
medzi oboma stranami. Je nezdravé a spoločensky frustrujúce, ak podnikatelia a ostatní platitelia daní 
nesúhlasia s tým, ako štát tieto dane stanovuje a vyberá. Často je tento nesúhlas iba odrazom právneho 
neuvedomenia a spoločenského nedocenenia funkcie daní pre fungovanie celej spoločnosti. OZ PPP si 
myslí, že akékoľvek zmiernenie tohto existujúceho napätia medzi podnikateľmi – platiteľmi daní a štátom 
- daňovou správou bude mať za následok lepší výber daní. A nielen to! OZ PPP si myslí, že je potrebné 
dosiahnuť aj pochopenie fungovania aktuálneho systému výberu daní. Nie je dobré, aby vzájomné 
nepochopenie oboch strán tohto „systémového filozofického konfliktu“ sa potom prejavovalo v politickej 
oblasti. Vo vytváraní rôznych politických strán, ktoré prezentujú nereálne riešenia a ktoré prezentujú 
hlavne chybné a neodborné názory. OZ PPP sa domnieva, že je možné začať skutočný dialóg medzi štátom 
a platiteľmi daní o vzájomnom porozumení a pochopení. Tento dialóg bude určite v prospech štátu 
a lepšieho výberu daní a bude aj v prospech občanov a podnikateľov tým, že odstráni zbytočné 
nedorozumenia a spôsobí vyššie stotožnenie sa s cieľmi a spôsobmi, ktoré štát pri výbere daní použije.

Takýto dialóg, ale nie je možné podľa názoru OZ PPP dosiahnuť inými metódami, ako mediáciou za 
pomoci sprostredkovateľa.  OZ PPP má ambíciu sa takýmto sprostredkovateľom reálne stať. Za týmto 
cieľom oslovíme kompetentné štátne orgány a navrhneme takýto dialóg. Vzájomná nedôvera 
v pohnútkach a nepochopenie aj dobrých úmyslov druhej strany je podľa OZ PPP základný problém 
spoločenského pnutia na Slovensku. Toto pnutie potom následne vyvoláva spoločenské konflikty a vznik 
rôznych extrémistických názorov. Preto sa domnievame, že je možné takýmto pragmatickým a odborným  
dialógom dosiahnuť nielen zlepšenie vo výbere daní na Slovensku, ale aj trocha upokojiť napätú politickú 
situáciu medzi podnikateľmi a štátom. Jednoducho aspoň trocha eliminovať všetky neštandardné
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a extrémistické názory, ktoré bohužiaľ značne pribúdajú! 

Plánované použitie zdrojov z podielu dane z príjmu v roku 2014:

Takáto aktivita OZ PPP by mala byť vo forme všeobecných a pravidelných seminárov k daňovým 
problémom a otázkam. Vždy za účasti aj odborného zástupcu daňovej správy. Informovať a vysvetľovať. 
A vzájomne sa aj inšpirovať k dobrým nápadom na zmenu existujúcich predpisov. Pokiaľ budú takéto 
semináre zdarma, uskutočňované pravidelne po celom Slovensku a budú na nich zastúpení skutočne 
odborníci z danej oblasti, tak ich zmysel a kladný výsledok je nepochybný.

Vláda SR a Ministerstvo financií SR a reálne aj výkonný orgán t.j. daňová správa nemá prakticky žiadnu 
spoluprácu so strednými a malými podnikateľmi Slovenska. Formálne a občasné stretnutia so záujmovými 
združeniami, ktoré reprezentujú nejakú časť podnikateľov Slovenska neprináša nijakú reálnu a hlavne 
systémovú pomoc pre žiadneho občana. Je potrebné hľadať nové cesty a spôsoby vzájomnej komunikácie 
medzi štátom a malými a strednými podnikateľmi. OZ PPP má predstavu o takomto univerzálnom 
a neutrálnom komunikačnom kanáli. Je to možné minimálne na odbornej úrovni akou je daňový systém – 
zlepšenie výberu daní. Tu je takáto komunikácia reálna. K tomu navrhujeme hlavne formu publikačnej 
činnosti vo forme bulletinu určeného pre všetkých právne prebudených podnikateľov Slovenska.

Vedecké spracovanie vzájomnej súvislosti komunikácie zo strany štátu a malých a stredných podnikateľov 
a výsledný prejav takejto komunikácie na lepší výber daní. Tiež na zlepšenie spoločenského pochopenia 
zo strany občanov – voličov na správanie sa štátu a jeho konkrétne opatrenia vo výbere daní. Problém 
podľa OZ PPP nie je v merateľných ukazovateľoch a konkrétnych zákonoch. Problém je v pochopení 
systémových dôvodov a možno aj vo filozofických náhľadoch na takúto komunikáciu medzi štátom 
a občanom – platiteľom daní. Krajiny Európy s najlepším výberom daní (a často sú to krajiny s najvyššími 
daňami a odvodmi na občana) majú najnižšie názorové konflikty medzi štátom a platiteľmi daní! Toto je 
jednoznačný dôkaz vzájomného súvisu tohto problému. Zníženie (zmenšenie) spoločenského konfliktu 
medzi daňovou správou a samotnými platiteľmi daní vedie nielen k zvýšeniu daňového výberu samotných 
daní (zmenšeniu daňových únikov), ale aj k zlepšeniu spoločenského pocitu a šťastia jednotlivých 
občanov. Spokojnosť so štátom nie je len o merateľných ukazovateľoch, ale je aj o nemerateľných 
ukazovateľoch, akým je všeobecný pocit spokojnosti so štátom a občianska spokojnosť s vládnym 
systémom. OZ PPP má ambíciu za pomoci skupiny odborníkov zrealizovať takýto výskumný projekt. 
Obsahom tohto vedeckého projektu by boli podnety priamo od konkrétnej databázy podnikateľov 
Slovenska. Týmto by boli výsledky reálne a dôveryhodné. Tento výsledok by bol aplikovaný nielen, ako 
teoretická odpoveď na problém s výberom daní, ale hlavne by poskytol konkrétny návod na smerovanie 
opatrení, ktoré by zlepšili výber daní a zlepšili by spoločenskú komunikáciu a odstránenie časti 
politických konfliktov medzi štátom a malými a strednými podnikateľmi na Slovensku.

Vážení PARTNERI a SYMPATIZANTI  nášho občianskeho združenia. Veríme, že sa stotožníte s takýmto 
použitím Vašich percent z podielu dane z príjmu. A maximálne podporíte OZ PPP. Nám sa to zdá ako 
symbolicky správne rozhodnutie použiť takéto finančné zdroje práve na následné zlepšenie problému vo 
výbere daní na Slovensku. Ale tiež na zmenšenie nedorozumení a konfliktov medzi štátom a občanmi 
v tejto oblasti. Podľa príslovia, že „reťaz je iba tak pevná, ako je pevné jej najslabšie ohnivko“. A my všetci, 
ktorí žijeme v tomto štáte a tvoríme jednotlivé ohnivká tejto pomyslenej reťaze sme povinní urobiť všetko
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 čo je v našich silách, aby to ohnivko, ktoré vytvárame nebolo práve to najslabšie! Aj takýmto spôsobom je 
možné vytvoriť ekonomicky silný štát so spokojnými občanmi a podnikateľmi. Naša akcia „Zmena je 
možná“ má veľa ciest a podôb a toto je jedna z nich. Preto prosíme zamyslite sa dobromyseľne a hlavne 
apoliticky nad tým, kde je podľa Vás pointa problémov dnešnej spoločnosti v kontexte Slovenska, ako 
člena eurozóny a v kontexte jednotlivého občana a jeho pozície v kontexte aktuálnej situácie panujúcej na 
Slovensku!? Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených (OZ PPP) Vám všetkým vopred 
ďakuje za pochopenie a následné prejavenie silného občianskeho patriotizmu pri podpore našich plánov v 
roku 2014.    

Vážení PARTNERI a SYMPATIZANTI Občianskeho združenia 
Právne Prebudenie Poškodených (OZ PPP).

Zákon Vám umožňuje jeden krát za rok darovať 1,5 % (ak ste právnická osoba) a 2 % (ak ste fyzická osoba) 
zo svojich daní z príjmov v prospech neziskovej organizácie, akou je aj naše občianske združenie. Tento 
dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 1,5 % (2 %) pre nás znamenajú prejavenie 
dôvery a reálnu podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech všetkých ľudí Slovenska, ktorí sa cítia 
právne poškodení z toho, ako  funguje slovenský spoločenský a ekonomický systém. 

Využite túto jedinú možnosť rozhodnúť o Vašich daniach úplne podľa vlastného uváženia! Darované 
finančné prostriedky budú použité  OZ PPP v roku 2014 na:
organizovanie odborných seminárov k téme „Občan a platenie daní“ 
publikačnú činnosť s cieľom zvýšiť právne vzdelanie občanov a firiem v daňovej oblasti a pochopenia 
systému financovania štátu 
vedeckú činnosť na tému „ Právne prebudenie občana s cieľom zlepšenia výberu daní a odstránenie 
konfliktných situácií medzi štátom a platiteľom daní“

Ak sa rozhodnete darovať nám príslušné percento zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás 
stručný návod, ako to správne urobiť. Ak by ste mali akékoľvek otázky kompletný návod je zverejnený 
na stránke OZ PPP – www.ozppp.sk, kde nájdete aj názorné príklady a vzory tlačív. Bez zaváhania sa 
t iež môžete na akúkoľvek otázku opýtať  v kancelári i  OZ PPP na e -mail  –  
ozppp@royaldevelopment.sk. 

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
1. Do 15.2.2014 požiadajte zamestnávateľa 
    o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - 
    to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. 
    Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom vyplníte údaje o prijímateľovi (OZ PPP).
5. Obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30.4.2014 na daň. úrad podľa Vášho bydliska.
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Podávate si daňové priznanie sami?
1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete 
     poukázať, minimálne však 3,32 Eura.
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 
    1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).
    Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania 
(zvyčajne do 31.3.2014) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby
1. Riadne vyplňte daňové priznanie
2. Vypočítajte si Vaše 1,5% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete 
     poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm 
    (každému však najmenej 8,30 Eur).
3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% z dane v prospech  
    1 prijímateľa (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako 1 prijímateľa, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš 
    daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených (OZ PPP) Vám vopred ďakuje 
za akúkoľvek sumu z Vašich daní v roku 2014, ktorú nám darujete.

Obchodné meno alebo názov:

Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo:

Právna forma:

Identifikačné číslo (IČO/SID):

Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených

Hruboňovo, 951 25, Suľany 243

Občianske združenie

42209986

Obchodné meno alebo názov:

Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo:

Právna forma:

Identifikačné číslo (IČO/SID):

Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených

Hruboňovo, 951 25, Suľany 243

Občianske združenie

42209986
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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. 

 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! 

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.  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. 

 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!

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.

Druhá téma je pokračovanie našej veľkej ideovej myšlienky „Zmena je možná“.

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.

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. 
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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. 
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: 

3. 

 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! 

K tomu smeruje naša nová akcia „Firemná a občianska sebaobrana“. 

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...!?

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%.

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.     



Kapitola č.1
Zopár faktov a informácií, ktoré stoja zato si ich prečítať.
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Rómovia (Wikipedia) – história a etnografia.

Rómovia (jednotné číslo Róm, ženský rod Rómka; nekodifikovaný ale správnejší tvar: Romovia [j. č. Rom, 
ž. r. Romka]; slovakizovaný tvar používaný Rómami: Romáci [j. č. Romák, ž. r. Romovka]; nesprávny tvar 
Romo) alebo Cigáni (j. č. Cigán, staršie Cigáň, ž. r. Cigánka, staršie Cigaňa/Cigáňka) môžu byť:

a) európska skupina obyvateľstva (väčšinou charakterizovaná ako etnická skupina, súhrnné označenie 
etnických skupín alebo niekedy ako národ) pochádzajúca pôvodne zo severnej Indie, ktorá dnes žije 
rozptýlená v diaspórach ako menšina po celom svete;

b) ako bod a plus príbuzné (či údajne príbuzné) etniká, najmä Dómovia (vrátane etnika Luli) a Lomovia 
(nevhodne Lómovia), a niekedy aj Džakati, Domba, Bandžari a ďalší;

c) zriedkavejšie: ako bod a či b plus európski kočovníci (Jenišovia, Travellers atď. - porov., hoci to často nie 
sú etnickí Rómovia; v tomto prípade sa však častejšie používa výraz cigán než Róm.
Slovo Rómovia (resp. varianty vyššie uvedené v prvej zátvorke) - nie však slovo Cigáni - môže v užšom 
zmysle označovať:

d) len jednu veľkú podskupinu Cigánov, ktorá žije primárne v strednej a východnej Európe (okrem sčasti 
Nemecka), t.j. predovšetkým opak Sintov

e) z pohľadu samotných Rómov: len tzv. žuže, čiže len tú časť rómskeho etnika (chápaného podľa bodu a, b, 
c či d), ktorá je vnímaná ako slušní ľudia, hrdí na rómstvo a dodržiavajúci zásady rómstva, t.j. opak degešov 
Balkánske skupiny nazývané Egypťania, Gjupti a Haškalijovia sa obyčajne zaraďujú medzi Rómov, hoci 
sami trvajú na tom, že k nim nepatria.
Ak sa Cigáni nechápu ako etnická skupina, ale len ako antropologická, sociologická alebo podobná 
skupina (čo sa už v súčasnosti často nerobí), je treba podľa slovenských kodifikačných slovníkov použiť 
slovo cigáni písané s malým c.
Rómovia hovoria spoločným jazykom nazývaným rómsky, ktorý sa delí na niekoľko sčasti vzájomne 
nezrozumiteľných dialektov. Majú spoločné kultúrne rysy.

Migrácia Rómov v stredoveku.
Európski Rómovia sa sami označujú v rómčine po rómsky ako rom (významy: muž, človek, Róm) s 
množným číslom roma. Varianty tohto pomenovania sú v niektorých nárečiach (v Rumunsku, Albánsku a 
pod.) rrom, u rumunských Rómov aj roum a u fínskych a niektorých baltských Rómov romm. Vyskytuje sa 
aj tvar romo (namiesto rom), ktorý je však jazykovo chybný. Pôvodná slovakizovaná podoba používaná 
samotnými Rómami znie Romáci (Romák, Romovka). Kodifikovaný slovenský tvar znie Róm (Rómovia, 
Rómka), teda s dlhým o. Písanie s dlhým o bolo prvýkrát umelo zavedené až v roku 1988 B. Mannom v 
časopise Slovenský národopis (dovtedy sa písalo krátke o) a od 90. rokov je takéto písanie vďaka M. 
Považajovi aj kodifikované. Ako podrobne vysvetľuje I. E. Kutlík-Garudo v roku 1991 v Slovenskej reči, je 
však tvar s dlhým o jazykovo aj vecne chybný, správne by sa malo písať Rom (Romovia, Romka). 



Noviny
Občianskeho združenia 
Právne Prebudenie Poškodených

Strana 19 / 36

11/2013

December 2013 www.royaldevelopment.sk

V rómčine je pojem Róm (Rom) pôvodne len označenie pre Rómov v strednej a východnej Európe a okolí 
(pozri mapu).

V posledných desaťročiach sa začal výraz (mimo každodennej rómčiny) používať v širšom zmysle ako 
slovo nahradzujúce dovtedajší výraz Cigán (čiže zahŕňa aj Sintov atď.). Takéto použitie slova Rómovia 
namiesto výrazu Cigáni výslovne odporučil prvýkrát v roku 1971 prvý Medzinárodný kongres Cigánov. 
Toto nové použitie vyplýva jednak z toho, že výraz Cigáni sa dnes už podľa niektorých názorov považuje za 
hanlivý, a jednak sa zdôvodňuje tým, že je vhodné označovať etnické skupiny takými názvami, akými sa 
označujú sami, čo je v tomto prípade slovo Rómovia (aj keď s výhradami - pozri nižšie). Toto riešenie je 
však sčasti sporné, pretože výraz Róm, ako už bolo spomenuté, ako samooznačenie používa v 
každodennom styku len časť Rómov (najmä v strednej a východnej Európe), ostatní sami seba označujú 
názvami Sintovia, Romaničal, Manuši atď. Z toho vyplýva, že názov Rómovia, akokoľvek politicky 
korektný, diskriminuje skupiny Cigánov, ktoré sa sami označujú inak. Tento kritický postoj k používaniu 
označenia Rómovia v širšom zmysle je rozšírený najmä v Nemecku, kde ho podporuje aj skutočnosť, že 
zväz Sinti Allianz Deutschland (jeden z dvoch veľkých cigánskych zväzov v Nemecku) označenie cigán 
považuje za neutrálny a za správny, pretože zahŕňa všetky cigánske národnostné skupiny. V snahe vyhnúť 
sa aj spornému výrazu Cigáni, aj spornému výrazu Rómovia (chápanému v širšom zmysle) sa v Nemecku v 
praxi najčastejšie používa výraz "Rómovia a Sinti" alebo "Sinti a Rómovia".
Tretí základný význam slova Róm je jeho použitie ako synonymum slova žuže (pozri vyššie).

Historické rozloženie Cigánov (Rómov v širšom zmysle) v Európe. 
Vo viacerých európskych jazykoch označenie Cigán (a príslušné jazykové varianty) používali Nerómovia 
(a sčasti aj samotní Rómovia) zhruba do 70. rokov 20. storočia ako hlavné či jediné označenie Rómov v 
širšom zmysle. V súčasnosti sa už výraz vo viacerých jazykoch podľa niektorých názorov považuje za 
hanlivý, preto sa uprednostňuje označenie Rómovia. Slovo Cigáni sa niekedy používa aj na označenie 
(najmä) európskych kočovníkov (Jenišov a podobne) a aj ako súčasť názvu tzv. Morských Cigánov. Okrem 
toho sa používa ako synonymum slova degeš.

Pokiaľ ide o prenesené významy slova cigán, podľa súčasnej kodifikácie slovenčiny (porovnaj napr. Krátky 
slovník slovenského jazyka) rozlišujeme medzi slovami Cigán/cigán (etnická a pod. skupina) a cigáň s 
mäkkým n (význam: klamár); pôvodne sa však aj etnická skupina volala s mäkkým ň (napr. porovnaj 
Bernolákov Slowár a Peciarov Slovník slovenského jazyka).

Pôvod slova cigán je neistý, návrhy pre pôvod slova sú napr. z gréckeho slova tsinganos atsinganos, ktoré 
znamená cigán, a ktoré vzniklo v Byzantskej ríši z gréckeho slova athinganoi, ktoré Theophanes vo 
svojom diele Chronographia vykladá ako „haeretici in Phrygia et Lycaonia praecipue degentes“ 
(odpadnutí kacíri žijúci najmä vo Frýgii a Lykaónii); z kurdského slova asingăr (kováč) z perzského slova 
ciganch (hudobník, tanečník) z perzského slova asinkan (kováčňa) zo starotureckého slova čïgāń 

(chudobný)Slovo cigán je veľmi podobné vo všetkých európskych jazykoch: cikán česky, cigan 
slovinsky, Zigeuner nemecky, zingaro taliansky, cigano portugalsky, tsigane alebo gitane francúzsky / 
ciganin bulharsky,  grécky, cygan poľsky, ţigan rumunsky,   cygan rusky,   cyhan ukrajinsky,  cigan srbsky, 
zigenare švédsky, sigøyner nórsky, cigány maďarsky, çingene turecky,  (Romi, Cigani) macedónsky.
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Dlho pretrvával mylný názor, že Rómovia pochádzajú z Egypta a tento názov sa používa od 15. do 18. 
storočia. Dodnes sa tento termín zachoval v modifikovanej podobe vynechaním začiatočného „e“ (v 
španielčine Gitano, v angličtine Gypsy v chorvátčine Jedupak - Jedupta = Egypťan). Zvláštnosťou je 
francúzština, kde okrem Tsigane existuje výraz Bohémien, čo zodpovedá historickému faktu, že Rómovia 
do Francúzska prišli z Čiech v prvej polovici 15. storočia.

Rómovia žijú v Európe (najmä v Česku (asi 150 000 - 260 000), na Slovensku (asi 360 000 - 550 000), v 
Maďarsku (asi 400 000 - 500 000), v Rumunsku (asi 1 500 000 - 3 000 000) a Inde), v Ázii (najmä v Iráne ( asi 
300 000 - 390 000) Turecku ( asi 8 000 000 - 11 000 000), Afganistane ( asi 460 000 - 650 000 ) Sýrii ( asi 200 
000), menšie skupiny v severnej Afrike, v Amerike a Austrálii.
Celkový počet Rómov v Európe je asi 15 miliónov až 29 miliónov, vo svete 68 miliónov - 82 miliónov. 
Problémom pri určovaní ich počtu je, že sa pri sčítaní sami hlásia k iným národnostiam. Na Slovensku 
podľa posledného prieskumu (2004) žije asi 320 000 Rómov, pričom definícia Róma nebola nevyhnutne 
etnická, ale len „Róm, tak ako ho definuje väčšinová populácia“.

Rómovia v Indii patrili k tamojšej najnižšej kaste (domovia či čandalovia). Odišli odtiaľ okolo roku 200 
pred Kr.

Rómovia na Slovensku sa podľa jazyka a pôvodu delia na nasledujúce skupiny (porov. článok rómčina):
Romungri - takto sa v súčasnosti volajú Rómovia na Slovensku (ale aj v Maďarsku), ktorí sú usadení na 
Slovensku (alebo v Maďarsku) už aspoň 300 rokov (okrem Sintov), je to najchudobnejšia časť Rómov; ďalej 
sa delia nasledovne:
slovenskí Rómovia (Slovačike Roma) - sú to Rómovia, ktorí hovoria severnými centrálnymi (čiže tzv. 
slovenskými) dialektami rómčiny, resp. Rómovia v prostredí majoritného slovenského obyvateľstva
maďarskí Rómovia (Ungriko Roma) - sú to Rómovia, ktorí hovoria južnými centrálnymi (čiže tzv. 
maďarskými) dialektami rómčiny, resp. Rómovia v prostredí majoritného maďarského obyvateľstva
vlašskí Rómovia (synonymá: olašskí Rómovia, Vlaši, Vlašika, Vlachika Roma, Vlachi) - hovoria vlašskými 
dialektami rómčiny, na naše územie prišli až v 19. storočí, donedávna žili kočovným alebo polokočovným 
životom, usadili ich až násilne v roku 1959 Sinti - hovoria sintskými dialektami rómčiny, ich dialekty sú 
silno germanizované, dnes už ich je na Slovensku veľmi málo, nepatria medzi Rómov v užšom zmysle

Cangár (2003) zdôrazňuje, že jednoznačné pramene dokazujúce skutočný pôvod Rómov neexistujú, no 
súčasný stav skúmania rómskeho jazyka a jeho porovnávanie s indickými jazykmi nás podľa jeho názoru 
oprávňuje vyslovovať domnienky o skutočnej pravlasti Rómov. Nielen on, ale aj iní autori spájajú pôvod 
Rómov s kastou pária (je to najnižšia kasta v Indii) z juhu Indie. Na otázku, prečo Rómovia odišli zo svojej 
pradávnej vlasti, však jednoznačná odpoveď neexistuje, pretože chýbajú písomné doklady, no príčiny 
mohli byť rôzne. Časť odborníkov sa domnieva, že to mohli byť sociálne podmienky – časté suchá a s nimi 
spojený nedostatok potravy. Iní predpokladajú, že sa chceli vymaniť z prísne kastovne delenej indickej 
spoločnosti. Sťahovanie trvalo celé obdobie stredoveku a v podstate sa nikdy neskončilo. V 5.storočí n.l. sa 
Rómovia podľa Havaldu (1997) usadzovali v Perzii a Sýrii, okolo r.1300 v juhovýchodnej Európe (Grécko, 
Maďarsko, Rumunsko, Srbsko) a od r.1400 v západnej Európe (Francúzsko, Nemecko, Holandsko, 
Švajčiarsko, Španielsko). V súčasnosti ich nájdeme v každej európskej krajine a takisto v severnej Afrike, 
na Blízkom východe, Južnej Amerike, USA a Kanade.
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Za najstaršiu zmienku o Rómoch (Cigánoch) v Európe, a súčasne prvý záznam ich dnes najrozšírenejšieho 
označenia, bádatelia podľa Cangára (2003) považujú zápis z roku 1100 v kláštore na vrchu Athos, na 
gréckom polostrove Chalkidiké, v ktorom sa spomína skupina ľudí, známych ako Athsinganos. Pramene 
zo 14. storočia podľa Havaldu (1997) dokazujú, že v tom čase už žili Cigáni na celom Balkáne a v strednej 
Európe. Prvým Cigánom umožnil príchod Ondrej II., keď sa v roku 1219 vrátil zo svojej nevydarenej 
križiackej výpravy. V 13. storočí bolo už v Uhorsku veľa Cigánov a ich prítomnosť v 14. storočí je bez 
akýchkoľvek pochybností. Adaptačné schopnosti boli pre rôzne skupiny odlišné, rovnako ako spôsob 
obživy. Niektorí Cigáni boli prijatí do armády ako kováči, muzikanti, vojaci a vo výnimočných prípadoch 
boli aj oni – za vojenské zásluhy – povýšení až do šľachtického stavu. Miestami vznikali aj samostatné 
cigánske dediny. Aj keď nie je známe či išlo o roľníkov, je zdokumentované, že časť Rómov žila usadlíckym 
spôsobom života. Keďže remeselná výroba bola v stredoeurópskych mestách relatívne na vysokej úrovni, 
cigánski kováči a iní remeselníci sa mohli uplatňovať vo vidieckom prostredí či už v postavení slobodných 
ľudí alebo poddaných na zemepanských majetkoch. Cigáni, ktorí pracovali a živili sa rôznymi službami 
prevládali, aj keď sa našli skupiny bez pracovných tradícií. Európske obyvateľstvo bolo k Rómom 
spočiatku zhovievavé – prijímalo ich ako kajúcich kresťanských pútnikov, za ktorých sa vydávali. 
Jednotlivé kočujúce skupiny si nechávali európskymi feudálmi vystavovať rôzne ochranné listiny, ktorými 
sa potom preukazovali v iných krajinách.

Rok 1427 však priniesol zásadnú zmenu, keď ich parížsky arcibiskup exkomunikoval z cirkví. Práve 
odvtedy prišlo k zmene postoja európskeho obyvateľstva. Začali sa štyri a pol storočia krutej 
diskriminácie. Na Slovensku bol vzťah k nim pravdepodobne prívetivejší, čo sa odrazilo aj v ich osídlení a 
možno ho sledovať až po súčasnosť. Koniec 18. storočia, známy ako osvietenstvo, preniklo aj na Slovensko 
cez normatívne akty a výnosy Márie Terézie a Jozefa II. Cieľom bola asimilácia rómskeho obyvateľstva 
(zákazy kočovania, používanie vlastného jazyka, uzatváranie vzájomných sobášov). Nariadenia Jozefa II. 
boli zamerané na vzdelávanie a christianizáciu Rómov. Za pozitívne môžeme pokladať akceptáciu Rómov 
ako reálnej zložky obyvateľstva, hoci práve týmto programom prispôsobovania sa začal zásah do ich 
zvykového práva a ich tradičného spôsobu života. V 19. storočí dochádza k násilnému zániku ich 
tradičných remesiel a služieb i k narušeniu územnej integrity. Veľmi zaujímavé v tejto súvislosti sú 
výsledky špeciálneho súpisu rómskeho obyvateľstva, na ktorý upozornil Džambazovič (2001), žijúceho na 
území vtedajšieho Uhorska. Výsledky tohto súpisu boli prezentované v publikácii vydanej bývalým 
maďarským kráľovským štatistickým úradom v Budapešti v roku 1893. Ako východisko tohto výskumu 
slúžilo tvrdenie, že ak chceme pochopiť a poznať život kočujúcej časti rómskeho etnika, mal by sa podľa 
možnosti podať čo najkomplexnejší pohľad na život všetkých Rómov na území vtedajšieho Uhorska. Práve 
členenie na usadených, polousadených a kočovných Rómov je jeden z diferenciačných znakov, ktorých 
sledovanie nás sprevádza celou publikáciou. Budúca plánovaná koncepcia v tomto období predpokladala 
postupnú asimiláciu rómskeho obyvateľstva, a to najmä zabezpečením povinnej školskej dochádzky a 
vzdelávania Rómov a dosiahnutím rozptylu dovtedy segregovane žijúcich, čiastočne usadených a 
kočovných Rómov medzi obyvateľov obce. V roku 1873 prebehol na území dnešného Slovenska súpis 
Rómov, bez striktne vopred dohodnutých pravidiel, koho považovať za Róma a na základe akých 
identifikačných znakov. V súpise z roku 1893 sa po prvýkrát na našom území použili etnologické 
východiská určenia rómskej etnicity (napr. na základe životného štýlu), ktoré boli ešte doplnené o názory 
verejnej mienky (za pomoci názorov „expertov”) o etnickej príslušnosti toho, ktorého obyvateľa, 
konkrétnej obce. Podľa zistení sčítania žilo na území Uhorska 274 940 Rómov, čo predstavovalo 1,8% 
všetkých obyvateľov krajiny. Vynechaní zo sčítania však boli Rómovia z Budapešti, pričom sa ich počet
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 odhadoval asi na 1 500. Na území súčasného Slovenska, patriaceho v tomto období do Uhorska, žilo 
približne 40 až 42 000 Rómov. Najväčšie rómske komunity žili v okolí Šamorína, Nitry, Komárna, Nových 
Zámkov, Levíc, Lučenca, Rimavskej Soboty, Rožňavy, Košíc a Kežmarku. Sú to územia, na ktorých aj v 
súčasnosti žije najväčšia časť rómskej populácie na Slovensku.

V celom Uhorsku len v 23% obcí, v ktorých žila rómska populácia, navštevovali pravidelne rómske deti 
školu, nepravidelne v 10% obcí a vôbec nenavštevovali v 67% obcí. V školopovinnom veku bolo asi 60 tisíc 
rómskych detí, pričom až 69,15% z nich školu nenavštevovali. Medzivojnová Československá republika 
umožnila samotným Rómom prihlásiť sa ku svojej rómskej etnicite, ale opäť majorizáciou problému 
„kočovných“ Rómov, prostredníctvom zákona o potulných Cigánoch (1927), k riešeniu tzv. cigánskej 
otázky príliš neprispela. Zákon len vymedzoval, kto sú potulní Cigáni: „…Cikáni z místa na místo se 
toulající a jiní tuláci práce se štítící, kteří po cikánsku žijí…” (Cangár, 2003, s. 52). Ako výstižne uvádza 
Jurová (1993), tento zákon a jeho vykonávacie nariadenie predstavovali singulárnu legislatívnu úpravu, 
odporujúcu ústave. Zákon umožňoval škálu represívnych postupov a zákazov štátnej správy voči nim. 
Obmedzením územného pohybu a rozptylu sa ešte viac prehĺbila chudoba, bieda a aj sociálna zaostalosť 
rómskeho obyvateľstva. Štát vnímal Rómov ako sociálnu a kriminálnu skupinu. Obdobie II. svetovej 
vojny sa vo vzťahu k Rómom prejavilo aplikáciou teórie rasizmu vychádzajúcu z nacistického Nemecka na 
čele s Adolfom Hitlerom. Na základe spomínaných sociálnych charakteristík Rómov a neskôr na základe 
tzv. menejcennosti rasy, dochádzalo až k fyzickej likvidácii rómskeho obyvateľstva, a to najmä v 
koncentračných a vyhladzovacích táboroch na území dnešného Poľska. V špeciálnom koncentračnom 
tábore v Osvienčime zahynulo asi 6-7 tisíc Rómov z územia vtedajšieho Protektorátu Čiech a Moravy. Na 
Slovensku sa budovali pracovné tábory pre asociálov a Cigánov v Hanušovciach nad Topľou, Dubnici nad 
Váhom, Nižnom Hrabovci a inde. Toto obdobie patrí k najtemnejším stránkam našej histórie, nakoľko 
tieto tábory vznikli v čase samostatného Slovenska a túto rasistickú teóriu do praxe realizovali samotní 
Slováci. Po obsadení Slovenska nemeckou fašistickou armádou po Slovenskom národnom povstaní v roku 
1944 prišlo na mnohých miestach k masovému vyvraždeniu Rómov a k vypáleniu niektorých rómskych 
osád Nemeckou armádou, ale za výdatnej pomoci aj Hlinkových gárd, teda Slovákov. Rómsky holokaust 
ostatne už navždy najtemnejším obdobím života Rómov v Európe. Po druhej svetovej vojne sa politika 
štátu orientovala na rôzne formy asimilácie Rómov s majoritným obyvateľstvom. 

Diskriminácia a genocída. 
Počas vlády nacizmu boli Rómovia obeťou genocídy. Plánovaným hromadným vyvraždením vo 
vyhladzovacích táboroch sa mal tento národ vyhubiť. Počas prvej Slovenskej republiky došlo k rasovej 
segregácii a vysídľovaniu Rómov do oddelených osád. Mužská populácia bola nasadená v pracovných 
jednotkách. K štátom organizovanej deportácii Rómov na území vojnovej Slovenskej republiky nedošlo. 
Rómovia boli deportovaní z oblastí pod kontrolou vtedajšieho Maďarska. K rasovým útokom na rómske 
obyvateľstvo dochádzalo po okupácii krajiny po potlačení SNP.

V roku 1958 bol vydaný zákon č. 74 o trvalom osídlení kočujúcich a polokočujúcich osôb, ktorý násilne 
zamedzil pohyb tej časti rómskeho etnika (asi 5-10%), ktorá dovtedy kočovala. Pokračovalo sa aj v 
likvidácií tradičného spôsobu života. Kolektivizáciou a vznikom družstiev zanikli tradičné sezónne práce, 
čím zanikla tradičná ekonomická a sociálna prepojenosť rómskeho a vidieckeho obyvateľstva. V dôsledku 
izolácie od možností stabilného ekonomického zabezpečenia sa prehlbovali rozdiely v životnej úrovni 
medzi rómskym a ostatným obyvateľstvom. Tzv. cigánska otázka bola zameraná na dôslednú asimiláciu a
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 opatrenia štátu sa orientovali prevažne len na problémy bývania – na likvidáciu zaostalých rómskych 
osídlení a na rôzne formy sociálnej podpory. Tomu zodpovedalo podľa Fulkovej (1994) zamlčovanie ich 
etnickej príslušnosti, popierala sa aj samotná existencia rómskej kultúry. Prehĺbil sa rozklad existujúcich 
morálnych a spoločenských noriem po stáročia fungujúci v rómskych komunitách. Cangár (2003) sa vo 
svojej publikácii venuje vývoju po roku 1989, keď už samostatná Slovenská republika, respektíve bývalá 
Česká a Slovenská federatívna republika, ratifikovala väčšinu právnych dokumentov medzinárodných 
inštitúcií, ktoré sa týkajú problematiky menšín, osobitne Rómov. Narpiek prijatiu Európskej charty 
menšinových jazykov, používanie rómštiny je zatiaľ problematické aj tým, že nie je doposiaľ kodifikovaná. 
Napriek tomu sa pri riešení problémov spolužitia Rómov a Nerómov objavujú aj pozitívne výsledky. 
Existuje nesúlad medzi vnímaním postavenia Rómov v spoločnosti a spôsobom riešenia tejto 
problematiky na Slovensku a v zahraničí.

Rómovia sa prispôbili náboženstvu okolitých národov, medzi ktorými žili. V krajinách strednej a západnej 
Európy sú prevažne rímski katolíci. Menej patria k prívržencom rôznych protestantských cirkví (hlavne v 
protestantských krajinách). Vo východnej Európe a čiastočne na Balkáne sú pravoslávni. Na území 
Turecka a v mnohých balkánskych krajinách (Bosna, Kosovo, Bulharsko, Albánsko, Macedónsko) patria k 
vyznavačom islamu.

Divadlo Romathan je jediné profesionálne rómske divadlo na Slovensku. Zriadilo ho Ministerstvo kultúry 
SR v máji 1992 v Košiciach. Jeho vedením poverilo Annu Koptovú. Od sezóny 1998/1999 je riaditeľom 
divadla Karel Adam. Divadlo vzniklo vďaka iniciatíve rómskych a nerómskych intelektuálov. Na 
poslednej decembrovej schôdzi národnej rady v roku 2001 predniesla návrh na vznik profesionálneho 
rómskeho divadla poslankyňa Anna Koptová. Jej návrh podporilo 53 zo 102 prítomných poslancov. Prvou 
premiérou Romathanu bola 20. decembra 1992 inscenácia Daniely Hivešovej-Šilanovej Than prekalo 
Roma (Miesto pre Rómov). Hudobne sa na jej príprave podieľal prvý dirigent divadla Eugen Brindzák st.
Ďalšie rómske divadlá: Theatre Pralipe, Skopje (Macedónsko), Romen, Moskva (Rusko).

Rómska hudba.
I bez znalosti nôt sú rómsky hudobníci obľúbení pre rýchly rytmus ľudových melódií, zvlášť vynikajú v hre 
na husle. Rómskou hudbou boli vo svojej tvorbe ovplyvnení i známi skladatelia ako Franz Liszt a Johannes 
Brahms.
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Kapitola č.2
Politika a politické komentáre k aktuálnym udalostiam.

Z Európy mizne demokracia.

Keby sa tak každého

opýtali na detektore lži otázku :  Či chcú za 
suseda  Róma? To by boli zaujímavé odpovede. Problém totiž nevidíme v tom, že pri takýchto 
prieskumoch vyskočí prakticky vždy iba dôkaz intolerancie a nenávisti človeka k človeku. Problém 
vidíme v tom podstatnom, že politici na Slovensku a v Európskej únii tento problém ignorujú – v štýle 
komunistického „O čom sa nehovorí, to neexistuje a to potom netreba riešiť“. Ale čo iné môžeme čakať 
keď Európsku komisiu vedie pán Barrosa! Zarytý a fanatický maoista, proletár a komunista! Ľudia 
nemajú zlé názory, nemajú zlé návyky a ani kultúrne prejavy. Ľudia v Európe majú iba zlých vodcov 
a zlých úradníkov, ktorí o tejto našej spoločnej Európe bohužiaľ rozhodujú. Ďalší zásadný problém je 
to, že nám títo samozvaní vodcovia Európy zakazujú hovoriť pravdu a fakty. Povedať pravdu a fakty 
o svojom neprispôsobivom susedovi Rómovi, ktorého správanie a životné návyky kultúrne vôbec 
nechápeme a sú pre nás neprijateľné je ale zakázané! Ako potom majú bežní a obyčajní ľudia riešiť 
tieto problémy vo svojom okolí, keď majú k tejto téme všetko zakázané! A vôbec sa o tom nesmú ani 
vyjadrovať. A všetky ich názory sú vlastne vopred neprijateľné! Európa sa stala symbolom farizejstva 
a klamstva. Na tomto princípe je tu budovaná akási pseudokultúra, ktorá je navonok prezentovaná 
úplne inak, ako vo svojom vnútri skutočne vyzerá! 
Memento na záver: Majú právo nám kázať o demokracii ľudia, ktorí dodnes nevedia vyriešiť problém 
pána Dobrovodského s jeho rómskymi susedmi v Malackách?! Všetci úradníci a politici, ktorí majú 
v náplni práce tento jeho problém riešiť by mali povinne ísť bývať do jeho domu do Malaciek na 1 
mesiac aj s celou svojou rodinou. To by sme sa potom čudovali, ako by sa veci začali urýchlene riešiť. 
Len sa obávame, že by títo úradníci a politici zrejme zásadne vyhlásili: Že oni nechcú mať Rómov za 
susedov a preto tam bývať nepôjdu. A tak  by sme zrejme boli stále iba na začiatku... Tak ako je to na 
Slovensku stále a dookola. Stále riešime iba začiatok problému... A čo tak vziať si trocha príkladu 
z otvorenej diskusie, ktorú začalo Francúzsko – celý text je uvedený na konci tohto článku.   
   

 europoslanca a euroúradníka  na čele s José Manuel Barrosom – predsedom 
Európskej komisie, Hermanom Achille Van Rompuyom - stálym predsedom Európskej rady, neoficiálne 
prezident Európskej únie, Catherine Margaret Ashtonovovou, barónkou Ashton of Upholland - vysoká 
komisárka pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ (ministerka zahraničných vecí EÚ) a tiež slovenskí 
poslanci Európskeho parlamentu zvolení vo voľbách v roku 2009 za SMER-SD - Moniki Flašíkovej-
Beňovej, Borisa Zala, Vladimíra Maňka, Moniki Smolkovej, Kataríny Neveďalovej, za SDKÚ-DS - 
Eduarda Kukana, Petra Šťastného, za SMK - Edity Bauer, Alajsa Mészársa, za KDH - Anny Záborskej, 
Miroslava Mikolášika, za SNS - Jaroslava Pašku, za ĽS-HZDS - Sergeja Kozlíka a všetkých slovenských 
poslancov Národnej rady SR, pracovníkov všetkých slovenských ministerstiev a samozrejme všetkých 
štátnych úradníkov vrátane sudcov, prokurátorov a policajtov 

Z Európy mizne demokracia. Slovensko patrí podľa štúdie k najhorším krajinám.
Stav demokracie na Slovensku sa podľa vplyvného londýnskeho inštitútu Demos zhoršuje. Slovensko sa 
dokonca podľa štúdie nachádza medzi piatimi najhoršími krajinami. Spolu s Rumunskom, Lotyšskom, 
Gréckom a Bulharskom patríme ku krajinám Únie s najvyšším poklesom schopnosti ochrany základných 
práv a slobôd svojich občanov. Vo viacerých oblastiach sa na druhej strane úroveň demokracie na 
Slovensku zlepšila.
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Vplyv politických strán sa oslabuje, rastie dôraz na sebarealizáciu. Na Slovensku sme svedkami 
oligarchickej demokracie. Demokracia na Slovensku chorľavie. Zažíva diktát „väčšiny“. Spoločnosť sa 
nedá demokratizovať násilím. Prečo sa bojíme iného  názoru? Môže to byť kombinácia histórie i národnej 
povahy. Európske priemerné „skóre“ v rámci ochrany slobôd a práv občanov je od roku 2000 konštantné. 
Napriek tomu však na Slovensku a ďalších štyroch krajinách toto skóre výrazne kolísalo. Najalarmujúcejší 
stav demokracie je však v susednom Maďarsku, kde sú zaznamenané až tri po sebe idúce poklesy. Rovnako 
znepokojujúci stav je aj v Lotyšsku. Najväčšie problémy majú Lotyši podľa štúdie so slobodou 
náboženského vyznania a hospodárskymi právami žien.

Za suseda nechceme Róma, Žida ani homosexuála. Nelichotivú pozíciu v rebríčku má Slovensko okrem 
ochrany práv a slobôd vo viacerých oblastiach, ktoré Demos vo svojej štúdii sledoval. Príkladom je aj 
postoj Slovákov k menšinám. V schopnosti tolerovať príslušníkov minorít ako svojich susedov sa 
Slovensko umiestnilo na sedemnástej pozícii, pričom si od roku 1999 polepšilo o štyri miesta. Napriek 
tomu je ale postoj Slovákov k menšinám alarmujúci.
„Štúdia zachytila veľmi dobre celkový trend na Slovensku. Je tu skutočne výrazná ľudskoprávna a 
menšinová problematika, ktorá je súčasne aj stredobodom pozornosti kritikov,“ skonštatoval na margo 
výsledkov štúdie riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.

V tolerancii Rómov sa Slovensko umiestnilo na chvoste 25-člennej skúmanej vzorky, konkrétne na 
štvrtom mieste od konca. Rovnaký problém majú Slováci rešpektovať vo svojom susedstve aj 
homosexuálov. Od roku 1999 sme si v ich tolerancii polepšili iba o jedno miesto.
Prijať za suseda Žida však robí našincom najväčší problém. Naopak v tolerancii Moslimov sme sa posunuli 
z 22. miesta na pätnáste. Naopak polepšenie Slovensko vykázalo napríklad v intolerancii autoritárstva, 
aktivite občianskeho sektora, kontrole korupcie či hospodárskych právach žien.
Dve najvyššie pozície v intolerancii autoritárstva obsadili prekvapivo Slovensko  a Grécko. „S najväčšou 
pravdepodobnosťou to odráža minulé skúsenosti krajín s diktatúrou,“ uvádza sa v štúdii. Podľa Demos-u 
nám pomohli hlavne skúsenosti z komunizmu a následnej pototalitnej tranformácie sociálnej, 
ekonomickej a politickej sféry.

Západ horší ako Východ. "Správy o problémoch s demokraciou majú všeobecne tendenciu zameriavať sa 
na stredo a východoeurópske krajiny. Aj krajiny v západnej Európe sú ale pod paľbou kvôli 
nedemokratickej legislatíve," upozorňuje štúdia Demos-u. Typickým príkladom je podľa jej autorov 
napríklad Francúzsko, ktoré potláča náboženskú slobodu (Paríž v roku 2011 moslimkám zakázal nosiť 
závoje a šatky cez tvár). Taliansko má zasa masívny problém s korupciou, organizovaným zločinom a 
prepojením médií s politikou. Typickým príkladom sú kauzy expremiéra Silvia Berlusconiho. Kritika 
Maďarska môže byť politicky motivovaná. Ako upozorňuje Grigorij Mesežnikov, správa bola vypacovaná 
na požiadanie jednej straníckej francie  Európskeho parlamentu, konrétne strán európskych socialistov. 
„Miera kritickosti voči Maďarsku podľa mňa súvisí aj s tým, že to bolo vypracované práve nimi. Sú totižto v 
určitej názorovej diskrepancii s európskymi ľudovcami, tým pádom aj s Fideszom,“ myslí si Mesežnikov.

Hlavné závery pre Európu. Prehľadné zhrnutie v bodoch:
Naprieč Európou sa šíri veľká nespokojnosť s tradičnými politickými stranami. V dôsledku toho vznikajú 
(alebo silnejú) nové politické subjekty, ktoré priamo ohrozujú európsku demokraciu. Za všetky menujme 
grécky neonacistický Zlatý úsvit či maďarskú extrémne pravicovú stranu Jobbik.
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V Európe kvitne korupcia. Väčšinou ako výsledok slabých demokratických inštitúcií a procedúr. HDP 
Európskej únie korupcia ročne znižuje o jedno percento. Najzkorumpovanjšími krajinami EÚ je Grécko 
nasledované Talianskom. S nezávislosťou súdov majú v Únii najväčšie problémy postkomunistickej štáty. 
Zlá je situácia v Rumunsku a Bulharsku, po zmene ústavy sa výrazne zhoršila aj v Maďarsku. Sloboda tlače 
je z únijných krajín ohrozená v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a Grécku. Európania porušujú ľudské 
práva. Najviac Rumuni, Lotyši, Slováci, Gréci a Bulhari. Zvlášť problematické je dodržiavanie práv 
azylantov. Z menšín sú na tom v EÚ najhoršie moslimovia a Rómovia. Postoj k nim sa najviac zhoršil v 
Holandsku, Rakúsku, Slovinsku a v Českej republike. Občania Európskej únie sú s demokraciou 
nespokojní. Markantný nárast nespokojnosti je zjavný hlavne v Portugalsku, Česku a Maďarsku.

Drvivá väčšina Francúzov chce, aby Rómovia opustili krajinu. 
Väčšina Francúzov súhlasí, že Rómovia sa nechcú integrovať do spoločnosti a mali by sa vrátiť naspäť do 
Bulharska a Rumunska. Vyše dve tretiny Francúzov súhlasia s názorom ich ministra vnútra Manuela 
Vallsa, podľa ktorého sú Rómovia príliš iní a Francúzsko by preto mali opustiť.  Prieskum verejnej mienky 
agentúry BVA, ktorý zverejnila televízna stanica France 24, ukazuje, že vyhostenie Rómov späť do 
Bulharska či Rumunska podporuje 77 percent opýtaných.  Len 22 percent s Vallsom nesúhlasí a myslí si, 
že minister by nemal negatívne označovať jednu časť obyvateľstva. 

Veľká väčšina respondentov súhlasila, že integrácia rómskej menšiny do spoločnosti je veľmi malá. Tento 
názor vyjadrilo až 93 percent ľudí. Minister vnútra Valls vyjadril minulý týždeň názor, že Rómovia vo 
Francúzsku nemajú záujem o začlenenie sa do spoločnosti a väčšina z nich je odsúdených na žobranie a 
prostitúciu. Preto by podľa neho mali územie jeho vlasti opustiť. "Väčšinu Rómov by mali dopraviť k 
hraniciam. Nechceme tu týchto ľudí. Sú úplne odlišní, ako sme my," vyhlásilo Valls, pričom jeho slová 
spôsobili kritiku zo strany medzinárodných organizácií, EÚ aj francúzskeho ľavicového spektra. 
Administratíva predchádzajúceho prezidenta Nicolasa Sarkozyho ešte pred dvoma rokmi začala s 
tvrdými zásahmi voči rómskej menšine. Bezpečnostné sily odvtedy systematicky ničia ilegálne rómske 
osady. Rómom dokonca ponúkali bezplatné letenky na návrat do krajiny ich pôvodu, najmä do Rumunska 
a Bulharska. Výsledkom bola tvrdá kritika EÚ.
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Europoslanci sa pustili do Rómov: 
Eurokomisárka sa za nich hanbí! 

Eurokomisárka pre spravodlivosť a základné ľudské práva Viviane Redingová v stredu na pôde Európskeho 
parlamentu (EP) v Štrasburgu uviedla, že sa hanbí. Za to, že bola svedkom výrokov niektorých 
europoslancov na adresu rómskej komunity. Redingová sa zúčastnila poslaneckej rozpravy o situácii Rómov 
v EÚ, ktorá sa dostala do popredia záujmu verejnosti po nedávnych výrokoch francúzskeho ministra vnútra 
Manuela Vallsa o tom, že Rómovia sú na území Francúzska neželaní, a po prevalení škandálu švédskej 
polície, ktorá mala zoznamy páchateľov trestných činov označené podľa ich etnickej príslušnosti.
"Bola som v rozpakoch. Byť tu a počúvať takéto slová. Rómovia sú ľudské bytosti," pripomenula komisárka 
poslancom na konci rozpravy. Redingová upozornila, že treba zastaviť "stigmatizáciu" niektorých našich 
spoluobčanov pre ich etnický pôvod. Našťastie je podľa nej počet poslancov EP, ktorí mali hanlivé výroky na 
adresu Rómov, iba v menšine.

K tým, ktorí povedali menej pekné slová na adresu Rómov, patrí pravicový bulharský poslanec Dimitar 
Stojanov. Posťažoval sa, že počas návštevy jednej europoslankyne v rómskom tábore v Bulharsku ukradli 
kabelku.Belgický poslanec Philip Claeys zo separatistického flámskeho hnutia Vlaams Belang (Flámsky 
záujem) povedal, že veľká časť problémov spojená s Rómami je daná ich tradíciami. Spresnil, že v ich 
komunite je príliš veľa zločinnosti, keďže deti sa učia od rodičov, aby sa stali profesionálnymi žobrákmi alebo 
aby sa maskovali na invalidov. 
Britský poslanec Paul Nuttall, ktorý je v EP za protieurópsky zameranú stranu UKIP, v tejto súvislosti 
predpovedal nárast kriminality v Británii od 1. januára 2014. Vtedy dôjde k zrušeniu obmedzení na trhu 
práce pre bulharských a rumunských občanov. Zločinnosť sa podľa neho zvýši preto, lebo "mnohí rómski 
rodičia nútia svoje deti žobrať a kradnúť."
Servítku pred ústa si nedal ani taliansky europoslanec Claudio Morganti z Ligy severu. Opísal, že v meste 
Pisa rómska komunita z bytov, ktoré dostala k dispozícii od úradov, urobila skrýše pre nakradnuté veci od 
talianskych občanov.

Komisárka Redingová odmietla myšlienku, že zrušenie obmedzení na trhu práce pre rumunských a 
bulharských občanov bude mať za následok ich "inváziu" do iných členských krajín. A zdôraznila, že obe 
strany - teda krajiny, kde sa narodili Rómovia, aj krajiny do ktorých sa prisťahovali - sú povinné vyvíjať úsilie 
vedúce k ich integrácii do spoločnosti. "Ak sa nám nepodarí priviesť rómske deti do školy, tak ďalšia 
generácia bude čeliť ešte väčším problémom, ako my teraz," varovala.
Proces integrácie Rómov podľa nej zlyhal na troch hlavných problémoch. A to na nedostatku koordinácie 
medzi tými, ktorí tento proces riadia, na nedostatku politickej vôle na národnej úrovni a na ťažkostiach 
zúčastnených strán pri mobilizovaní potrebných finančných prostriedkov.
Jediná poslankyňa rómskeho pôvodu v EP Lívia Járóka, z maďarskej strany FIDESZ, potvrdila, že 
programy z posledných rokov určené pre začleňovanie Rómov sa ukázali ako nedostatočné. A dodala, že 
najmenej desať percent z fondov určených pre Rómov sa k nim nikdy nedostanú.
"Rómska migrácia sa zastaví iba vtedy, keď sa títo ľudia budú cítiť voľní a bezpeční," upozornila Járóka.  

Podpredsedníčka Výboru EP pre rozvoj Corina Cretuová vyjadrila ľútosť nad tým, že otázka integrácie 
Rómov bola opäť zneužitá na volebné a politické debaty. Rumunská socialistická poslankyňa upozornila, že 
parlamentná rozprava sa odklonila od pôvodného cieľa - od zlepšovania situácie Rómov a ich integrácie do 
Európy. Pripomenula, že Francúzsko, ktoré vyháňa Rómov z táborov, prijalo na sociálne začlenenie Rómov 
osemkrát viac eurofondov než Rumunsko, a aj napriek tomu sú Rómovia predmetom debát najmä počas 
predvolebnej kampane.
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Ruské médiá píšu o pláne EÚ vyriešiť rómsku otázku: 
Deportácie na Ukrajinu!?

Rómska otázka je stále naliehavejšia a západná Európa nevie, čo si počať s Rómami, ktorí sa do viacerých 
prosperujúcich krajín prisťahovali legálne z Rumunska a Bulharska. Tí už spôsobili problémy v toľkých 
oblastiach, že aj inak tolerantná EÚ vraj uvažuje o ich deportácii. Podľa servera Ruskej Pravdy sa všetky 
rómske tábory z EÚ môžu už onedlho presunúť na Ukrajinu. Ako reálna je však táto informácia, nie je jasné.

Rómska otázka bola pre Európu vždy zložitá. Obzvlášť sa však vyhrotila po pripojení Rumunska a Bulharska 
k EÚ v januári 2007. Túto udalosť vtedy nazvali „konečným pádom Berlínskej steny“. Lenže pravdepodobne 
ani v Nemecku a ani vo Francúzsku sa takémuto pádu netešia. Rómovia, prevažne z Rumunska a Kosova sa 
doteraz neintegrovali do európskeho spoločenstva, uvádza Hlas Ruska.

Od mája roku 2012 Francúzi deportovali 15-20 tisíc Rómov, ale tamojšie orgány majú obmedzené možnosti, 
pretože majú všetky práva občanov Európskej únie. Keď polícia rozobrala nelegálne rómske tábory alebo 
presunula ich stany inam, dostalo sa francúzskym politikom tvrdej kritiky od medzinárodnej ľudskoprávnej 
organizácie Amnesty International. Okrem toho ako ukázala prax, opatrenia vlád sú neúčinné a Rómovia z 
Bulharska a Rumunska stále opúšťajú svoje domovy a hľadajú lepší život vo vyspelých krajinách EÚ.

V uplynulých dvoch rokoch program financovaný EÚ pre sociálne začleňovanie Rómov nepriniesol žiadne 
výrazné výsledky. Problém je takmer rovnaký v celej Európe. "Najmenej desať percent rómskych detí vo 
veku 7-15 nechodí do školy. Mnohí Rómovia sú nezamestnaní. Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia a 
Česko jednoducho nevedia, čo robiť s prílivom Rómov. Väčšina z nich sa nechce učiť, nepracujú a často 
páchajú zločiny (krádeže, lúpeže) a vyvolávajú konflikty s miestnymi obyvateľmi a políciou. Žijú v táboroch, 
kúpu sa vo fontánach a vodu z nich používajú aj na varenie. Európania nechápu tento spôsob života a mnohí 
sú negatívne naladení voči Rómom," tvrdí Ruská Pravda.
Avšak v situácii, kedy si ostatné krajiny lámu hlavu nad riešením rómskej otázky, vynorila sa údajne jedna, 
ktorá je ochotná stať sa útočiskom všetkých znevýhodnených Rómov. Prekvapivo je ňou Ukrajina, ktorej 
orgány sa v procese európskej integrácie rozhodli privítať toto etnikum s otvorenou náručou. Príslušný 
dekrét o tom už údajne podpísal aj prezident Viktor Janukovyč v apríli a v súčasnosti sa končí polročné 
obdobie, ktoré bolo určené hlavou štátu na vypracovanie zvláštnej koncepcie presťahovania Rómov a ich 
sociálnej adaptácie na Ukrajine.

Podrobnosti presťahovania Rómov podľa Hlasu Ruska pravdepodobne strany prerokujú v novembri, na 
summite východného partnerstva vo Viľňuse. Práve na tomto stretnutí môže byť podpísaná dohoda o 
asociácii Ukrajiny s EÚ. Tej vraj ide o zachránenie "jedinečnej identity a kultúry". Ruská Pravda však 
upozorňuje, že ak aj inak tolerantná a korektná Európa, ktorá nemá nič proti Afričanom a Arabom, uvažuje 
nad deportáciou Rómov, určite nie je dôvodom ich kultúra, ale skôr vysoký sklon k zločinu.
Svoje o tom vraj vedia aj občania Jekaterinburgu, v ktorom sa Rómovia ukázali ako skvelí pašeráci drog, 
takže existujú významné pochybnosti, že ľudia na Ukrajine budú potešení inváziou desiatok a dokonca 
stoviek tisícov "unikátnych Rómov.". Touto akciou si chcú vraj iba ukrajinskí úradníci urobiť očko v EÚ a 
Rusi sa už teraz obávajú, čo z toho všetkého vzíde. Podľa Ruskej Pravdy sa totiž Rómovia vyhnaní z Európy 
neusadia v Haliči alebo v blízkosti Kyjeva, ale skôr v rusky hovoriacom Charkove, Dnepropetrovsku, Odese 
a Donecku, aby tu opäť "otravovali tých prekliatych Rusov".

Hlas Ruska navyše tvrdí, že Európania sú pripravení vydať z rozpočtu miliardy eur na presťahovanie Rómov. 
Podobný program už vraj úspešne realizujú v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Dánsku.
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Prvé, na čo si v Indii treba rýchlo zvyknúť, je smrad.

Uniknúť sa dá pred ním azda len v Himalájach. Zvyčajne má dve podoby. Prvá pripomína maštaľ. Druhá, 
typická pre veľké mestá, je smogová. Neraz sa oba varianty spoja do omračujúcej kombinácie, ktorá môže 
Európanovi v prvých dňoch skomplikovať adaptáciu na nový svet. Po nápore na čuchové bunky ani iné 
zmysly nezostanú ochudobnené. Zvlášť pri prejazde indickými slumami, s ktorými v rozmeroch môže na 
svete súperiť iba málo miest. A ich výzor je bezkonkurenčný. Napríklad oproti tým v Mumbai vyzerajú aj 
slumy v Caracase ako Beverly Hills.

Niekto pri pohľade na ne iba prižmúri oči, iný s grimasou v tvári zalapá po dychu, ale azda každý sa aspoň na 
okamih zamyslí nad svojím hodnotovým rebríčkom. To sa cudzincom v Indii stáva často. Mumbai nie je 
zďaleka jediné miesto, kde bijú do očí obrovské sociálne disparity. Aj v Dillí v jednej chvíli obchádzame ľudí, 
povaľujúcich sa na zemi pred príbytkami, ktoré poskladali zo starých dosiek, z kartónov a plechov. Žijú na 
vlastných odpadkoch, bez vody, kanalizácie a elektriny. A o pár minút zablúdime do štvrti ozdobenej logami 
najluxusnejších značiek sveta. Tam sa ani netreba vyhýbať kravským exkrementom.

Cestovanie po Indii nie je pre každého. Hygienický štandard je pre väčšinu Európanov nepredstaviteľný, 
prísun smradu, dymu a prachu do dýchacej sústavy nemá konca a horúčavy v niektorých častiach krajiny 
vystupujú občas vysoko nad hranicu 40 stupňov Celzia. Vyčerpávajúca kombinácia. Na druhej strane krajina 
hýri farbami a niekedy aj vôňami. Miesia sa v nej rôzne etniká a náboženstvá, miestni ľudia pestujú zvyky, 
ktoré vznikali pred stovkami rokov, a staré indické paláce sú plné rozprávkových príbehov. Ide v podstate o 
rozľahlé komplexy, v ktorých by mohol byť menší slovenský zámoček iba jednou z mnohých budov.

Prvýkrát sa ponoríme do minulosti pri prechádzke mestom Jaipur, prezývanom podľa farby budov v centre 
Ružové mesto. Ide o metropolu štátu Rajasthan, ktoré je jedným z cípov takzvaného zlatého trojuholníka – 
turistami najnavštevovanejšej oblasti Indie. Trojuholník dopĺňajú mestá Agra a Dillí. Jaipur je po 
chaotickom, špinavom a smradľavom Mumbai príjemná zmena. Ulice sú zjavne čistejšie a na dohľad 
nemáme ani kolosálne slumy. Pravda, lepší pocit určite navodzuje aj pokročilá adaptácia. Zrak, čuch, sluch aj 
chuť si po niekoľkých dňoch zvykajú na cudzí svet. V centre mesta navštevujeme najskôr City Palace, ktorý 
zaberá jednu sedminu pôvodného starého mesta ohradeného hradbami. Časť paláca je nedostupná, lebo ju 
aj v súčasnosti obýva kráľovská rodina, ale aj v tej sprístupnenej je čo vidieť.

Napríklad dve najväčšie strieborné nádoby na svete, ktoré kedysi slúžili na prepravu vody zo svätej Gangy 
pre osobnú potrebu maharadžov. Cez okienka Hawa Mahalu, architektonickej pozoruhodnosti Jaipuru, 
pozorujeme život na ulici tak, ako ho kedysi sledovali dámy z kráľovského dvora. Bez toho, aby ich mohli 
muži zvonku priveľmi okukovať. Aj dnes v uliciach prevládajú muži. Ide o dedičstvo minulosti, pretože štát 
Rajasthan je známy praktizovaním systému prudah, podľa ktorého majú byť vydaté ženy izolované od 
bežného života a spoločnosti. Doteraz ho dodržiavajú mnohí Indovia, zvlášť na vidieku. Z Hawa Mahalu je 
dobrý výhľad na celé mesto. Vidno aj observatórium Jantar Mantar zo začiatku 18. storočia. Obrovské 
kamenné útvary sú mimoriadne presné v určovaní času, polohy a pohybu slnka a planét. Dokonca umožňujú 
s 80-percentnou presnosťou predpovedať intenzitu monzúnov.

Už na najvyššom poschodí Hawa Mahalu je zrejmé, že indické mestá majú pri pohľade zvrchu zvláštne čaro. 
No tento výhľad nie je nič v porovnaní s tým, ktorý sa naskytá z pevnosti Nahargarh, ležiacej niekoľko 
kilometrov od Jaipuru. Z nej máme mesto ako na dlani. Cítime jeho vibrácie a atmosféru, počujeme tlmený 
hluk, ktorý sa nad ním spolu so smogom vznáša, ale pritom nie sme súčasťou toho zmätku. Necítiť smrad, 
nevidno špinu, ktorou je presiaknuté. Najkrajšie sú indické mestá zvrchu. „Sú hinduisti mierumilovní?“
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pýtam sa nie veľmi taktne nášho šoféra motorikše v trblietavom chráme zrkadiel, v ktorom na stenách 
obložených tisíckami malých zrkadielok visia obrazy hinduistických bohov. „Samozrejme,“ odvetí a po 
chvíli dodáva, že ak by niekomu ublížil, pokazí si karmu.

Pravda je, že India počas svojej desaťtisícročnej histórie nenapadla inú krajinu a ide o jeden z mála štátov, 
ktorý získal nezávislosť spod koloniálnej nadvlády bez násilia. Niekdajší veľvyslanec Číny v USA Hu Shih 
raz povedal: „India si podmanila Čínu a kultúrne jej vládla dvadsať storočí bez toho, aby hranice prekročil 
jediný vojak.“ Napriek tomu aj hinduisti majú temné obdobia histórie. V debate so šoférom sa dostávame až 
k zabíjaniu moslimov, ktorí sa chceli po druhej svetovej vojne osamostatniť a vytvoriť si vlastný štát Pakistan. 
„Oni nás zabíjali prví a viac, moji rodičia museli preto utiecť z územia dnešného Pakistanu,“ obhajuje sa. 
Spomínam si na argumenty, ktoré som kedysi počul v Izraeli.

Ako by im z oka vypadli. Nebol by svet bez náboženstiev lepší? Po presune do mesta Ágra, kde sa tešíme na 
Tádž Mahál, si už definitívne zvykáme na indickú špinu a chudobu. Najhoršie sú všadeprítomné haldy 
odpadkov, na ktorých sa pasú kravy, psy a niekedy aj ľudia. Indovia ničia zem tonami svinstva a ak budú 
pokračovať, raz sa v nich utopia. Odpudzujúci je aj pohľad na indickú „otvorenú“ kanalizáciu. To znamená, 
že odpad je vyvedený do jarku pred dom, kde sa pridá k splaškom iných domácností a steká nevedno kam.

Ak sa Indovia neutopia vo vlastnom odpade, tak sa možno zadusia ovzduším, ktoré systematicky zamorujú. 
Alebo minimálne ohrozia cenný zdroj obživy – turizmus. Napríklad Tádž Mahál, stavbu, ktorá je turistickým 
symbolom Indie, dlhodobo poškodzuje ovzdušie znečistené priemyslom a automobilmi. Biely mramor 
stovky rokov odolával slnku, dažďu aj vetru, ale proti oxidu siričitému, ktorý sa vznáša okolo stavby v jemnom 
opare, sa brániť nevie. Turisti pre to možno neurobia také čisté zábery, ako by si predstavovali, ale azda niet 
človeka, ktorého by stavba sklamala. Tádž Mahál určite nie je ako niektoré iné miesta, ktoré vyzerajú na 
fotografiách lepšie ako v skutočnosti. Môže byť nafotený profesionálom z ktoréhokoľvek uhla, aj bez 
smogového oparu, no žiadna fotka sa nevyrovná priamemu pohľadu.

Tádž Mahál musí každého očariť. Mark Twain kedysi poznamenal, že svet má dva typy ľudí – tých, čo Tádž 
Mahál videli, a tých, čo nie. Básnik Rabindranath Tagore ho opísal ako „slzu na tvári večnosti“. Nie je to len 
veľkoleposť a detailná prepracovanosť veľkolepej stavby, ale aj silný príbeh, ktorý jej dodáva podmanivú 
charizmu. Tádž Mahál je pomník, ktorý dal postaviť vládca Shah Jahan svojej obľúbenej manželke potom, 
ako krátko po pôrode skonala. Legenda vraví, že po jej smrti od smútku zo dňa na deň ošedivel. Faktom je, že 
na najkrajšej hrobke na svete pracovalo denne dvadsaťtisíc robotníkov. Trvalo im vyše dve desaťročia, kým ju 
postavili.

Top smrad. Hoci metropoly ako Dillí a Kalkata sa pravidelne objavujú v rebríčkoch najznečistenejších miest 
v Indii aj na celom svete, v našich očiach má tento primát Varanasi. Prirodzene, prvenstvo v hitparáde špiny 
neudeľujeme mestu, cez ktoré tečie svätá rieka Ganga, na základe meraní na sofistikovaných prístrojoch. Sú 
to len naše zmysly, pre ktoré nám pripadá Dillí v porovnaní s mestom Varanasi ako čistý klenot. Iba v 
najsvätejšom hinduistickom meste sa nám stalo, že sme po raňajkách až do večera nedali nič do úst. Aj keď je 
India preslávený gurmánsky raj. Keď Budha prišiel päťsto rokov pred naším letopočtom neďaleko od 
Varanasi hlásať svoju prvú kázeň, bolo už mesto prekvitajúcim centrom obchodu. spinavaindia05Za 
starobylé sa označovalo už v čase, keď Rím iba vznikal. Mark Twain o ňom napísal, že je „staršie ako história, 
staršie ako tradícia, dokonca staršie ako legenda a vyzerá dvakrát také staré ako všetky tieto výrazy 
dohromady“.
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Hinduisti veria, že Varanasi je centrum vesmíru a voda z Gangy zmyje všetky hriechy, ktorých sa počas života 
dopustili. Preto im nevadí umývať seba, svoje šaty aj posteľnú bielizeň v septiku, do ktorého stekajú splašky z 
celého mesta. Robia to s nadšením a úprimnou radosťou. Na ilustráciu – americké úrady neodporúčajú 
ľuďom, aby sa kúpali či dokonca surfovali vo vode, ktorá má viac ako dve stovky fekálnych baktérií (E. coli) na 
sto mililitrov. Ganga ich má na niektorých miestach milióny. Preto nie div, že prechádzka popri brehu je 
zárukou konštantného prísunu smradu, ktorý má viac biologický ako chemický pôvod. Aj keď povyše toku 
vypúšťa do rieky odpad niekoľko chemičiek.

Hoci to na brehu smrdí, oplatí sa vydržať, lebo najsvätejšie hinduistické mesto je mimoriadne fotogenické a 
voziť sa loďkou po Gange je ako vydať sa na cestu do minulosti. Tak ako hinduisti vo Varanasi spaľujú mŕtve 
telá dnes, tak to robili ich predkovia pred stáročiami. Každý z nich si želá zomrieť a byť spopolnený pri rieke. 
Čím je svätejšia, tým lepšie pre odchádzajúcu dušu. spinavaindia06Hinduisti veria, že kto zomrie vo 
Varanasi a bude tam spopolnený, poputuje priamo do neba a vyhne sa tak zdĺhavej reinkarnácii. V 
najsvätejšom hinduistickom meste dobre vidno aj pretrvávajúci kastový systém. V akej kaste sa Ind narodí, v 
takej je pochovaný. Pri starom obrade spaľujú telá mŕtvych na rôznych podlažiach podľa toho, do ktorej kasty 
zosnulý patril.

Dotieraví Indovia. Nechcem motorikšu, cyklorikšu ani taxík, nechcem tričko, nechcem ubytovanie ani 
vymeniť peniaze, nechcem kúpiť pašmínu ani šperky. Nechcem hašiš ani marihuanu... Slová, ktoré treba v 
Indii opakovať donekonečna, zvlášť ak necestujete organizovaným zájazdom. Až sme na chvíľu zauvažovali, 
že si kúpime dôvtipné tričká s nápismi všetkých odmietajúcich fráz, ktoré treba reptať dokola od opustenia 
hotela až po návrat. Indovia vedia byť mimoriadne dotieraví. Je prekvapujúce, aká materialistická je krajina, 
do ktorej niektorí cudzinci prichádzajú hľadať duchovné poznanie, mystické stránky života a iné ako svetské 
hodnoty. Možno sme nestretli tých správnych Indov, ale zvesti o tom, akí sú priateľskí, otvorení, pohostinní a 
usmievaví, sa nám väčšinou nepotvrdili. V prvom rade ich zaujímali naše peniaze. S tým musí každý turista v 
takej chudobnej krajine počítať. Ale to, že sa nás pokúšali opakovane oblafnúť, sme im odpustili až dávno po 
návrate.
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Kapitola č.3
Podpora činnosti OZ PPP a podpora RSRD

Koncept spolupráce s Rozhodcovským Súdom Royal Development

Za pomoci našich vzácnych Partnerov a Sympatizantov sa nám podarilo v roku 2012 založiť  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 stovky 
žiadostí o poskytnutie zľavy, alebo konzultačnej pomoci

bolo kladne schválených už viac ako päťsto žiadostí. 

bolo tiež poskytnutých  množstvo písomných a telefonických konzultácií

sme preplatili aj mnohé rozhodcovské rozsudky 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.       

Z uvedeného Fondu RSRD Vám 
. Pre každého klienta OZ PPP to bolo len 

za cenu administratívneho poplatku 30,- EUR. 

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 vo výške takmer 90.000,- 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 mediátorom 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. 

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 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 sú bežnou praxou neustále 
obštrukcie súdnych pojednávaní a 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. Jeho napadnutie na 
štátnom súde je iba v niekoľkých prípadoch, ale ani takéto napadnutie ho nerobí 
neplatným. 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 takmer vždy písomné. Ušetrí Vám to nutnosť 
cestovať na pojednávania a veľkú časť prostriedkov na právne zastupovanie. 

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

www.royaldevelopment.sk  
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ROYAL 
D E V E L O P M E N T

www.royaldevelopment.sk  

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, ale aj 
v zahraničí. Rozhodcovské rozhodnutia sú platné a uznávané v desiatkach krajín sveta. 

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 rozhodcovského 
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. Platnosť rozhodcovskej doložky 
vznikne aj formou korešpondencie, alebo elektronickej komunikácie zmluvných strán. 
Podmienka je iba jednoznačný prejav vôle oboch zmluvných strán, že sa na takomto 
riešení svojich budúcich sporov dohodli a identifikácia osôb, ktoré takúto dohodu medzi 
sebou uzatvorili.  

Doporučené znenie skrátenej rozhodcovskej doložky (všetky typy rozhodcovských 
doložiek sú uvedené na webe: www.royaldevelopment.sk, v časti RSRD): 
„Všetky  spory,  ktoré  vzniknú z  tejto zmluvy, vrátane  sporov  o  jej platnosť, výklad,  
alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským Súdom Royal Development 
zriadeným pri záujmovom združení právnických osôb ROYAL DEVELOPMENT - 
RSRD (adresa: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo), IČO: 45 741 905, podľa jeho Štatútu a 
Rokovacieho poriadku. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto rozhodcovského súdu. 
Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.“
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Dokážu občania spoločne niečo zmeniť vo svojom štáte?
www.peticiazalepsieslovensko.sk

V októbri 2013 podala strana OĽANO do parlamentu opakovane návrh na zmenu čl. 98 ústavy tak, aby bolo 
zrušené kvórum povinnej účasti oprávnených voličov. 

Návrh bol vládnou väčšinou za desať minút zamietnutý. Snaha opozičnej politickej strany vyšla v parlamente 
nazmar tak, ako veľakrát predtým. Bude onedlho odmietnutá aj snaha občanov? Po Slovensku totiž už dlhšiu dobu 
koluje podobný, občiansky návrh. Je to Petícia za lepšie Slovensko, ktorá je adresovaná NR SR a prezidentovi, 
takže ide vlastne o dve petície s rovnakým obsahom. Táto dvojpetícia má tri body (požiadavky) a vznikla 
začiatkom roku 2012 ako výsledok ťažko rodiacej sa dohody viacerých skupín zúčastňujúcich sa na antigorilích 
protestov. Jej reálne zbieranie začalo 10. marca 2012 v deň parlamentných volieb pred volebnými miestnosťami. 
Ľudia, ktorí napriek utlmeniu antigorilích protestov nechceli rezignovať, pokračovali v rôznych aktivitách, 
pričom podpora a organizovanie petície bola pravdepodobne hlavnou z nich. Pár ľudí, ktorí sa stretli vďaka zhode 
okolností, s ktorými aktéri kauzy Gorila ani organizátori protestov nemohli počítať, pokračovalo v boji napriek 
všeobecne sa šíriacej rezignácii. Mnohí z týchto ľudí sú združení okolo občianskeho združenia za priamu 
demokraciu. Toto združenie je prvým a hlavným partnerom petície. Tri požiadavky tejto petície sú zdanlivo 
nesúvisiace, ale spájajú ich spoločné hodnoty a ciele. Zrušenie trestnoprávnej imunity poslancov, zavedenie 
protikorupčných opatrení a zlepšenie dostupnosti inštitútu referenda pre občanov sú všetko požiadavky, ktorých 
spájajú hodnoty a pojmy ako zodpovednosť a trest, verejná kontrola a postih, obmedzenie svojvôle politikov a 
oslabenie ich moci, vôľa občanov a jej presadenie. Väčšina občanov našej krajiny si zavedenie týchto hodnôt na 
celospoločenskej úrovni želá a vládnuce politické sily im mali už dávno vyhovieť. Vlastne mali byť prvé a na 
začiatku tohto snaženia. Povinnosťou politikov vo vrcholových zákonodarných funkciách a exekutíve je viesť 
krajinu smerom k prosperite a spravodlivej spoločnosti. Naši vrcholoví predstavitelia ale takto nekonajú a čo je 
ešte horšie, bránia komukoľvek aby tak konal. Takýto stav a smerovanie vedie k vnútorným rozporom a nakoniec k 
agónii celej spoločnosti. Pokiaľ sa štát nachádza v takejto situácii, je povinnosťou občanov prejaviť svoje názory a 
postoje. Prvotnou a najjednoduchšou formou prejavenia občianskeho postoja je podpísanie petície alebo 
podobnej písomnej požiadavky. Takýto prejav postoja je oproti radikálnejším prejavom ako sú štrajky, 
demonštrácie alebo občiansky odpor ten najjednoduchší a od občana vyžaduje najmenej –  väčšinou iba jeho 
podpis. Napriek tomu nazbierať na Slovensku stotisíc podpisov nie je jednoduché, hlavne ak to robí malá skupina 
dobrovoľníkov. Naši občania nie sú ešte zvyknutí, že musia chytiť veci verejné do vlastných rúk a spraviť niečo 
viac ako pripojiť svoj podpis pod ostatné. Preto nám ide zbieranie podpisov pomalšie, ako by sme chceli a 
doteraz sa nám podarilo vyzbierať necelých tridsaťtisíc podpisov pre oboch adresátov. V poslednom období sa 
záujem verejnosti o petíciu opäť zvyšuje a pribúda jej podporovateľov. Prispieva k tomu pomoc aktívnych 
jednotlivcov aj organizovaných skupín. Tento článok je toho tiež dôkazom a dúfame, že zaujme alebo pritiahne 
ďalších ľudí, ktorí priložia ruku k dielu a pomôžu dobrej veci v spoločnom záujme ľudí žijúcich a pracujúcich v 
tejto krajine. Prílohou vydania Novín OZ PPP sú oba hárky dvojpetície, ktoré môže čitateľ využiť a podpísané 
zaslať na uvedenú adresu.

Samozrejme pri pozornom čítaní znenia petície a hlbšom zamyslení sa, môžu čitateľa napadnúť mnohé výhrady 
alebo pripomienky k tomuto zneniu. Tak tomu je už od vzniku petície a jej spochybňovanie mnohými 
argumentmi pretrváva. Na druhej strane sú ľudia, ktorí neúnavne stoja za týmto projektom a ich argumenty sa 
dajú zhrnúť do hesla: možno nezvíťazíme, ale aspoň sa o to pokúsime. Jedna petícia totiž, aj keby mala dokonalé 
znenie, spoločnosť ani štát nezmení ale môže byť vstupnou bránou k lepšiemu usporiadaniu spoločnosti, k štátu 
kde bude na prvom mieste zodpovednosť a nie svojvôľa mocných, kde občan bude môcť hovoriť do vecí 
verejných a referendum nebude strašiakom, ale nástrojom v rukách občanov. Štát, kde sa budú prijímať dobré 
návrhy a nie arogantne presadzovať vôľa vládnucej väčšiny. Je najvyšší čas sa o to pokúsiť, zvlášť ak väčšina z nás 
doteraz mlčala. Aktívna podpora dvojpetície je prvým krokom na ceste k týmto cieľom.


