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Len od Vás záleží akú formu odberu Novín OZ PPP si zvolíte ...

Toto číslo Novín OZ PPP je venované problematike alternatívneho
riešenia sporov, mediácii a rozhodcovských súdov.

Super akcia OZ PPP – spravodlivosť takmer zadarmo! Chcete si vyriešiť svoje právne spory
aj úplne zadarmo? Bez poplatkov a nákladov na žalobu? Chcete mať mediačnú dohodu
ako exekučný titul? OZ PPP Vám to vie splniť a ešte všeličo viac!
Podrobné informácie sú uvedené vo vnútri novín.
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Super akcia OZ PPP – spravodlivosť zadarmo!
Koncept spolupráce s Rozhodcovským Súdom Royal Development
Za pomoci našich vzácnych Partnerov a Sympatizantov sa nám podarilo už po krátkej dobe od vzniku
nášho občianskeho združenia zrealizovať veľmi významný Fond RSRD. Z našej základnej filozofie
vyplýva, že sa budeme snažiť svojim klientom pomôcť s finančnými nákladmi na ich právne spory.
A otvorením tohto Fondu RSRD vo výške 100.000,- EUR vieme teraz svojim klientom uhradiť poplatok
pre navrhovateľa žaloby pred Rozhodcovským Súdom Royal Development v 100% výške až do 100.000,EUR! Reálne je to možnosť pre Vás vyriešiť si svoje právne spory úplne zadarmo až do výšky istiny sporu
cca 2,5 milióna EUR! Ešte aj žalobu za Vás pripravíme, takže so svojím sporom nebudete mať žiadne
starosti!
A to nie je ešte všetko. Z uvedeného Fondu RSRD Vám vieme preplatiť aj rozhodcovský rozsudok
o dohodnutých podmienkach pred Rozhodcovským Súdom Royal Development. Pre každého klienta OZ
PPP len za cenu administratívneho poplatku 30,- EUR, Vám bude vydaný rozhodcovský rozsudok bez
ohľadu na výšku sporu!
Základný problém reálneho vymoženia práva na Slovensku je hlavne to, že pred štátnym súdom Váš spor
sa bežne prejednáva aj niekoľko rokov a celé konanie Vás stojí nemalé peniaze. A po dvoch, alebo troch
rokoch už obvykle aj keď spor vyhráte, už dlžník nič nemá a celé toto Vaše snaženie bolo úplne zbytočné.
Reálne si vymôcť svoje nároky je možné iba vtedy, keď si ich uplatníte ihneď po ich splatnosti na
rozhodcovskom súde. Iba ten vie vec odsúdiť rýchlo. A RSRD poskytuje možnosti rozhodnutia aj do 15
dní! Iba takto rýchlo získaný rozhodcovský rozsudok, ktorý je okamžite exekučným titulom je možné cez
dobrého exekútora aj skutočne vymôcť. Bohužiaľ iba takto to na Slovensku reálne ide! Všetko treba stihnúť
do 6 mesiacov, aby dlžník nemal čas znížiť svoj majetok, alebo zostať úplne insolventný resp. aj zaniknutý.
Tiež sa Vám oplatí využiť rozhodcovský rozsudok o dohodnutých podmienkach, keď si chcete poistiť aj
bežné obchodné dohody na exekučný titul. Často sa stáva, že firmy medzi sebou uzatvoria splátkové
kalendáre pohľadávok, alebo si písomne uznajú dlhy. Ale pokiaľ takýto dokument jedna strana nedodrží je
to potom iba zdrap papiera. Ale pokiaľ je takýto dokument spracovaný vo forme rozhodcovského
rozsudku o dohodnutých podmienkach, tak je takáto dohoda pre obe strany záväzná na úrovni
exekučného titulu. A je to oveľa jednoduchšie a lacnejšie, ako robiť tzv. notárske zápisnice. Celé je to totiž
možné za pomoci RSRD urobiť aj korešpondenčne a tým je to pre oprávnené strany veľmi jednoduché bez
straty času a cestovania. A teraz len u nás je takáto vec možná iba za 30,- EUR!
A tiež základný problém mediátorov naša ponuka veľmi efektívne rieši. Tento problém je, že mediačné
dohody ich klientov nemajú v podstate žiadnu právnu hodnotu. Ak jedna strana mediačnej dohody túto
nedodrží, zase je to iba zdrap papiera. Ale my ponúkame mediátorom efektívne a legálne riešenie. Pokiaľ
ich mediačná dohoda bude obsahovať rozhodcovskú doložku RSRD s textom, že strany mediácie súhlasia
s tým, že obsah tejto mediačnej dohody považujú za podklad pre rozhodcovský rozsudok o dohodnutých
podmienkach, tak sa z takejto mediačnej dohody stáva exekučný titul! A to iba za 30,- EUR!
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A všetko sa opäť dá vybaviť s RSRD aj korešpondenčne. Klienti nikam nemusia chodiť a nemusia sa
overovať podpisy. Čo lepšie a jednoduchšie môžeme mediátorm ponúknuť!
Rozhodcovský poplatok Rozhodcovského Súdu Royal Development (RSRD)
bezplatne pre klienta OZ PPP.
Ako postupovať:
1. Každý klient OZ PPP má právo na základe žiadosti (Systém pre uplatnenie zľavy klienta OZ PPP)
požiadať o zľavu pre navrhovateľa z poplatku za podanie žaloby na RSRD až do výšky 100%.
2. Klient svoju žiadosť predloží pri podaní žaloby na RSRD. Jeho žiadosť bude posúdená do 15 dní.
3. OZ PPP vie pre klienta spracovať návrh žaloby za spracovateľský poplatok 10,- EUR.
4. Jediná požiadavka na klienta je, aby mal vo svojich dokumentoch rozhodcovskú doložku RSRD
podpísanú oboma stranami. Rozhodcovské rozhodnutie RSRD je rovnocenné s rozhodnutím štátneho
súdu. V zmysle Zákona 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní je takéto rozhodnutie riadnym
exekučným titulom.
5. Znenie rozhodcovskej doložky RSRD: Rozhodcovská doložka: „Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto
zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad, alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským Súdom
Royal Development zriadeným pri spoločnosti ROYAL DEVELOPMENT, spol. s r.o., so sídlom Ružová
dolina č.6, 821 08 Bratislava (korešpondenčná adresa: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo), IČO: 35 978 023
podľa jeho Štatútu a Rokovacieho poriadku. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto rozhodcovského súdu.
Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.
6. Prednostne budú schválené tie žiadosti klientov OZ PPP, ktorí majú predplatené Noviny OZ PPP alebo
poskytli OZ PPP finančný dar vo výške aspoň 50,- EUR. Takáto podpora prispeje k rozvoju činnosti OZ
PPP. Všetky takto získané finančné prostriedky budú použité výlučne na rozvoj činnosti OZ PPP.
Mediačná dohoda ako exekučný titul.
Každá mediačná dohoda, pokiaľ bude potvrdená rozsudkom o dohodnutých podmienkach
Rozhodcovským Súdom Royal Development (RSRD), je pre účastníkov dohody právne záväzná a stáva sa
exekučným titulom.
Ako postupovať:
1. Každý klient OZ PPP má právo na základe žiadosti (Systém pre uplatnenie zľavy klienta OZ PPP)
požiadať o potvrdenie jeho mediačnej dohody rozsudkom o dohodnutých podmienkach.
2. Klient svoju žiadosť predloží OZ PPP. K svojej žiadosti doloží podpísané originály mediačných dohôd
(účastníkmi mediácie) v takom počte, v akom požaduje vyhotoviť rozsudok.
3. OZ PPP zabezpečí prostredníctvom RSRD vyhotovenie rozsudku o dohodnutých podmienkach
k predloženým mediačným dohodám do 15 dní. Rozsudok bude pevne spojený s originálom mediačnej
dohody a potvrdený RSRD.
4. Poplatok za vyhotovenie rozsudku o dohodnutých podmienkach v 2 exemplároch je 30,- EUR. Každý
ďalší rozsudok je za poplatok 10,- EUR. RSRD v mediačných dohodách nebude nič meniť a ani upravovať.
Dohoda zostane nezmenená v pôvodnej podobe. Poplatok je splatný podaním žiadosti.
5. Jediná požiadavka na klienta je, aby mal vo svojej mediačnej dohode rozhodcovskú doložku RSRD
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podpísanú oboma stranami. Rozhodcovské rozhodnutie RSRD je rovnocenné s rozhodnutím štátneho
súdu. V zmysle Zákona 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní je takéto rozhodnutie riadnym
exekučným titulom.
6. Znenie rozhodcovskej doložky RSRD: Rozhodcovská doložka: „Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto
zmluvy (mediačnej dohody), vrátane sporov o jej platnosť, výklad, alebo zrušenie, budú riešené pred
Rozhodcovským Súdom Royal Development zriadeným pri spoločnosti ROYAL DEVELOPMENT, spol.
s r.o., so sídlom Ružová dolina č.6, 821 08 Bratislava (korešpondenčná adresa: Suľany 243, 951 25
Hruboňovo), IČO: 35 978 023 podľa jeho Štatútu a Rokovacieho poriadku. Strany sa podrobia
rozhodnutiu tohto rozhodcovského súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné. Strany vyslovene
súhlasia, aby obsah mediačnej dohody bol prepísaný do rozhodcovského rozsudku o dohodnutých
podmienkach a tým sa vytvoril exekučný titul jeho záväznosti pre strany dohody.
7. Pri mediačných dohodách treba primerane rešpektovať určité obmedzenia rozhodovania v spore pred
rozhodcovským súdom podľa Zákona č. 244/2002 Z.z. uvedené v § 1.

Pobavte sa
"V jednej firme usporiadali softbalový zápas medzi dvoma oddeleniami - marketingom a informatikou.
Počítačoví experti chlapíkov z marketingu jasne nabili. Nasledujúca informácia, pripichnutá na
podnikovej nástenke, jasne ukazuje, ako si na seba marketingové oddelenie zarába: - Oddelenie
marketingu s potešením oznamuje, že tohtoročnú softbalovú sezónu zakončilo na peknom druhom
mieste, keď prehralo len jedno jediné stretnutie. Oddeleniu informatiky naproti tomu sezóna príliš
nevyšla, keď dokázali zvíťaziť iba v jedinom zápase."
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Úvodník
Prečo si ľudia myslia, že všetkému rozumejú ...?
Nedávno som čítal výsledok veľmi zaujímavého prieskumu o Slovákoch. Jeho zameranie bolo na to, či
ľudia rozumejú peniazom a možnostiam ich investície. Téma napohľad veľmi jednoduchá a jasná. Každého
z nás zaujímajú peniaze a tých šťastnejších čo ich majú trocha viac, tak tých zaujíma aj to ako ich rozumne
investovať. Výsledok ankety bol nasledovný. Približne 75% opýtaných sebavedomo vyhlásilo, že oni
poznajú všetky správne formy investovania peňazí, rozumejú bežným bankovým pojmom a ponukám,
rozumejú ponukám nebankových subjektov a sú spokojní, ako svoje peniaze majú investované. Napohľad
sú Slováci národom fenomenálnych investorov a podľa tejto prvej otázky v prieskume na Slovensku
neexistuje žiaden problém ohľadom finančných investícií bežných občanov. Ale bohužiaľ iba na pohľad!
Totiž už v druhej otázke tohto prieskumu a to, aby respondenti odpovedali na niekoľko základných
pojmov o financiách ako je napríklad: spôsob výpočtu úrokov z vkladov, čo je to dlhopis a garantovaný
vklad, či naozaj si niekedy prečítali celú zmluvu o bežnom účte so svojou bankou, či vedia aké služby majú
právo používať v rámci svojej platobnej karty... správne odpovedali iba na 14% otázok! Výsledok tohto
prieskumu je výstižný a jasne poukazuje, že Slováci síce ničomu nerozumejú, ale majú obrovské
sebavedomie. Osobne predpokladám, že tí opýtaní respondenti aj potom, ako zistili, že nevedia správne
odpovedať na otázky a nerozumejú základným pojmom o financiách a peniazoch a majú ohľadom financií
úplne skreslené predstavy si aj naďalej ale myslia, že všetkému rozumejú!!! Škoda, že aj po tejto druhej
otázke tohto prieskumu sa znova v ankete neopýtali na otázku prvú a to či dotyčný si stále myslí, že rozumie
peniazom a ich investovaniu? Som presvedčený, že by znova bol rovnaký výsledok a to, že je 75%
odborníkov a expertov na všetky oblasti. Je to smiešne, ale taký je ten náš ľud Slovenský. Ako raz klasik
povedal „zrnito zemitý“.
Prečo tento úvod? Toto číslo Novín OZ PPP chceme venovať téme spravodlivosti a špeciálne
rozhodcovským súdom. Na Slovensku sú stovky stálych rozhodcovských súdov. Možno sú tu tisíce
rozhodcov, ktorí rozhodujú mnohé obchodné, ale aj spotrebiteľské spory. Ich rozhodcovské rozsudky sú
konečné, nedá sa voči ním odvolať a podliehajú právu exekúcie. A tu zrazu vznikol v tomto zákonnom
systéme problém. Všeobecné súdy, ktoré musia povoliť exekúciu rozhodcovského rozsudku veľmi často
k tomu nedajú súhlas. Vraj rozhodcovské rozsudky, hlavne v spotrebiteľských a zamestnávateľských
sporoch sú zlé a v neprospech odporcu – obvykle bežného človeka. Dokonca aj legislatíva EÚ v tomto
vytvorila akési dvojaké pravidlá „spravodlivosti“. Jedna spravodlivosť je napísaná v zákonoch a druhá
spravodlivosť je taká, že obyčajný človek ich nemusí dodržiavať. Hlavne na rozhodcovskom súde. Stačí aby
takýto odporca povedal, že on si pred podpisom neprečítal zmluvu a preto sa teraz cíti oklamaný. Stačí aby
povedal, že on si síce zmluvu prečítal, ale aj tak jej nerozumel. A to, že podpísal, že zmluve rozumel je
vlastne tiež iba to, že ničomu skutočne nerozumel. Že vtedy keď zmluvu podpísal to tak chcel, ale teraz to
už tak nechce a nechápe prečo to navrhovateľ nechce uznať, veď zmluva je podľa neho iba taká všeobecná
dohoda. A iné podobné anti-argumenty. Začína vznikať dvojaká spravodlivosť. Jedna pre firmy
a vzdelaných ľudí a druhá pre tých ostatných. Pripúšťam, že môžu existovať rozhodcovské rozsudky, ktoré
sú nesprávne a tiež že rozhodcovský súd mohol byť voči odporcovi zaujatý. Ale veď toto sa deje aj na
štátnych všeobecných súdoch. V tomto určite nevidím príčinu tohto problému. Tá je v niečom úplne inom.
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Príčina je v tom, že drvivá väčšina ľudí nie je dostatočne vzdelaná a inteligentná, aby vedela pochopiť
zložitosť svojho právneho konania pri bežnej zmluve. Veď koľko ľudí nie je schopných prečítať ani bežný
text v knihe. Nie to prečítať a aj pochopiť právny dokument, zmluvu, alebo právnu analýzu. A týka sa to
nielen starších ľudí, ale aj úplne mladých ľudí so vzdelaním. Veď fenomén negramotnosti a neschopnosti
čítať a pochopiť prečítané je vážny problém v dnešnom školstve. Takže podľa môjho názoru je ten problém
iba v tomto, že ako je uvedené v úvode 75% ľudí si myslí, že vie, ale naozaj vie a chápe iba tých 14%! V našej
demokracii má ale volebné právo každý svojprávny človek a nikto nie je skúmaný a hendikepovaný len
preto, že vlastne nechápe veci okolo seba. Takže drvivá väčšina voličov našich milovaných politikov je
takáto a tak politici nebudú týchto svojich voličov nasilu meniť. Radšej pomenujú nejakého vinníka
napríklad rozhodcovské súdy a ľud pospolitý je spokojný. Je škoda, že naši politici a tiež politici v EÚ radšej
neriešia príčinu problému ktorou je zložitosť právnych noriem a predpisov v bežnom živote a právnu
negramotnosť väčšiny obyvateľstva týmto normám porozumieť. Niekedy mám pocit, že sa vývoj sveta
uberá skutočne nesprávnym smerom.
Teraz asi každý očakáva na záver odo mňa nejakú strašne múdru radu, ako to napraviť a vyriešiť. A to je
ďalšia chyba drvivej väčšiny ľudí! Oni si myslia, že na všetky problémy Sveta a ich malého sveta existujú
riešenia. Neexistujú! Spoločnosť a spoločenský systém sa vyvíja samovoľne. Formujú ho náhody, pokusy,
čas a občas revolučné chvíle. Spoločnosť okolo nás sa vyvinula do takejto podoby za posledných 60 rokov.
Naši vládcovia majú snahu všetko kontrolovať, prikazovať a ovplyvňovať. Preto máme toľko zákonov
a predpisov. Je to iba iný druh diktatúry. Je to diktatúra byrokratov a nekonečných zástupov inštitúcií,
ktoré nám predpisujú ako máme žiť a konať. Čo môžeme, nemôžeme a čo musíme... Takže moja rada je iba
taká obyčajná: „učiť sa , učiť sa, učiť sa“. Nie je to síce môj výrok, ale vždy v dejinách ľudstva spoločnosť
napredovala a ľudia v nej boli šťastný iba v obdobiach pokroku a vzdelania. Vzdelaného človeka jeho
politik ťažko oklame. Vzdelaný človek je kritický, ale vie aj oceniť dobré myšlienky – lebo im rozumie.
Vzdelaný človek vie spolupracovať s inými vzdelanými ľuďmi a vymyslieť niečo nové a prospešné pre
ľudstvo. Vzdelaný človek sa nebojí žiadnej výzvy a verí, že existuje riešenie každého problému. A hlavne
vzdelaný človek iba nefňuká a tajne nekritizuje svojho politika, ktorého naposledy volil za to, že ten ho
oklamal, ale sám sa pokúsi pričiniť o veci verejné a niečo zmeniť k lepšiemu.
Preto sme založili aj Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených. Naša snaha je trocha vylepšiť
vzdelanie ľudí v oblasti práva a pochopenia fungovania súčasnej spoločnosti. Pokiaľ aspoň o 1% dokážeme
zlepšiť štatistiku tých, ktorí nielen tvrdia, že vedia, ale ktorí naozaj aj vedia a rozumejú, tak naše úsilie
nebude márne. Preto vyzývam, všetkých ktorí rozmýšľajú podobne aby nám s tým pomohli. Nech sa do
spoločnosti vráti trocha zdravého rozumu a hlavne ambícia ľudí spraviť niečo pre dobro iného. Svet
nenapravíme, ale možno ho trocha zlepšíme.
Začnime napríklad dnes rozhodcovskými súdmi. Nedovoľme štátnym úradníkom z rozhodcovského
konania urobiť nejaké „panské huncútstvo“ z ktorého budú vylúčené spory obyčajných ľudí. Práve opačne,
nech lacné, rozumné a rýchle rozhodcovské konanie je výzva a vzor pre všeobecné súdy k poučeniu, o tom
ako sa majú rozhodovať spory a krivdy. A prečo to nemôžeme takto otočiť...? Treba k tomu iba trocha
zomknutosti a iniciatívy tých, ktorých sa tento problém týka – stálych rozhodcovských súdov.
Lúčim sa s priateľským pozdravom
Ing. Miloš Valach, predseda OZ PPP

1.september 2012

www.royaldevelopment.sk

Strana 6 / 24

Noviny
Občianskeho združenia
Právne Prebudenie Poškodených

9/2012

Rozhodcovské súdy a mediácia včera, dnes a možno ešte aj zajtra?
Toto číslo Novín OZ PPP sme chceli ideovo
venovať tematike alternatívnych foriem riešenia
sporov medzi ľuďmi. Hlavne problematike
rozhodcovských súdov a mediačných konaní.
Toto sú na Slovensku dve najčastejšie formy
riešenia sporov a krívd, okrem štátnych súdov.
Nemáme ambíciu sa púšťať do teoretizovania
a nejakého dejinného porovnávania, ani omieľať
nejaké štatistiky. Skôr iba chceme vysloviť náš
názor na to ako vidíme súčasnú situáciu. Skôr ako
ju vnímame intuitívne, nakoľko o tejto oblasti
alternatívneho riešenia sporov vlastne neexistujú
žiadne štatistiky a seriózne informácie. A to je
vlastne prvý postreh – prístup štátu
k rozhodcovským súdom a mediátorom.
Náš štát sa tak rád mieša do života každého občana
a tak rád za pomoci tisícov úradníkov vymýšľa
nové zákony a iné obmedzenia v márnej nádeji, že
po týchto vždy nových zmenách už bude náš svet
lepší. Nebude! A na Slovensku platí takmer vždy
pravidlo, že „každá zmena znamená iba
zhoršenie“. A takto je to aj v prístupe štátu
k rozhodcovským súdom a mediátorom. Bolo by
veľmi dobré aby konečne všemúdrí ministerskí
úradníci začali počúvať hlas zdola a konečne
príslušné pravidlá a zákony prispôsobili bežnému
životu. No to by sme museli žiť v inej krajine.
Realita je asi takáto.
V súčasnej dobe prebieha príprava zmeny Zákona
o rozhodcovskom konaní. Samozrejme zase bez
toho, že by predtým v pripomienkovom konaní sa
k tomu mohli vyjadriť samotné rozhodcovské
súdy. Ministerskí úradníci veď predsa vedia čo ľud
pospolití potrebuje, tak načo sa ho na niečo pýtať.
Okrem zmien, ktoré je nutné prijať z hľadiska
legislatívy EÚ sú najväčší problém rozhodcovské
konania - spotrebiteľské spory. V rámci EÚ a tiež
na Slovensku sa vytvorila zvláštna situácia.
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Nakoľko právne prostredie je neskutočne zložité,
tak väčšina obyvateľov nie je schopná správne
posúdiť štandardný právny dokument napríklad
zmluvu. A keď vezmeme do úvahy množstvo
spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na lákavé
produkty, ako sú nebankové pôžičky, splátkový
predaj a leasingy, tak nám z toho logicky vyplynie
aj množstvo sporov. A potom vo väčšine takýchto
zmlúv na scénu prichádza dohodnutý
rozhodcovský súd. V drvivej väčšine prípadov je
spor v zásade veľmi jednoduchý – dlžník prestal
splácať svoje záväzky. A tak by malo byť aj veľmi
logické a jednoduché, že rozhodcovský súd
takéhoto dlžníka odsúdi aby svoje záväzky splatil,
vrátane dohodnutého úroku z omeškania
a zmluvnej pokuty. Tak ako sa pred časom
dobrovoľne v riadnej zmluve dohodol so svojim
veriteľom. Ale to je omyl! Náš štát,
prostredníctvom exekučných súdov premýšľa
inak. Bežný občan – volič sa nemôže posudzovať
takto prísne. Veď on je právne nevedomý a ako
taký nemusí svoje dlhy vrátiť veriteľovi. Stačí aby
namietol v exekúcii, že on zmluve nerozumel,
považuje ju za prísnu, alebo stačí iba namietnuť, že
keď chce jeho veriteľ vrátiť peniaze, ktoré mu
požičal, tak to je nefér. Veď je v čistom rozpore
s dobrými mravmi, aby od bežného občana, ktorý
si nesplnil svoje povinnosti, si vymáhala nejaká
firma svoje pohľadávky..?! Zdá sa Vám to
nezmyselné? Realita je presne taká. Exekučné
súdy rušia exekúcie rozhodcovských rozhodnutí.
Dôvod – zväčša žiaden právne relevantný.
Obvykle iba fráza, že šlo o konanie v rozpore
s dobými mravmi. Takže sa dá povedať, že na
Slovensku je chcieť späť riadne požičané peniaze
od dlžníka považované za nemravné, v rozpore
s dobrými mravmi. Keby sme mohli takto
argumentovať všetci! Napríklad, keď chce od nás
peniaze daňový úrad – že síce má na to nárok, ale je
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to nemravné a v rozpore s dobrými mravmi.
A súdy by nám dali takmer vždy za pravdu. Ale
poďme z rozprávky späť do reality. Absurdita
tohto je, že tisíce rozhodcovských rozsudkov nie je
potvrdených exekučnými súdmi a preto sú
nevykonateľné. Podľa nášho dokonalého
právneho systému, ale už žalobca nemá možnosť
sa obrátiť na štátny súd v tej istej veci. A tak je
výsledok taký, že už nemá možnosť sa dostať
právnou cestou ani k vráteniu istiny od dlžníka.
Lebo zrušením exekúcie mu v tom štát – konajúci
súd zabránil! Až do takejto podoby sa už situácia
zdeformovala! A v pripravovanej novele zákona
o rozhodcovských súdoch sa naši najmúdrejší
chystajú tento problém vyriešiť tak, že buď úplne
zakážu rozhodcovským súdom rozhodovať
spotrebiteľské zmluvy, alebo ich chcú licencovať.
Licencie budú ale poňaté tak prísne, že reálne na
Slovensku tieto podmienky splnia možno 4
rozhodcovské súdy a podmienky na rozhodcu
možno splní tak 10 ľudí. Tak toto má byť cesta
k dobrému vyriešeniu tohto problému? Zákonu
pribudne tak 15 strán nových paragrafov. Problém
ale zostane existovať ďalej... Iba spotrebiteľské
zmluvy budú mať v dohodách určené zahraničné
rozhodcovské súdy. Tie vykonajú spravodlivosť
tak, ako je to doteraz a slovenské súdy musia
akceptovať zahraničné rozhodnutia. Problém
bude ešte vypuklejší, lebo nepotvrdiť exekúciu
slovenskému rozhodcovskému súdu, to už ani
nikoho netrápi, veď ten si v tomto systému
spravodlivosť nevymôže voči štátu.
Ale nepotvrdený zahraničný rozhodcovský
rozsudok ľahko môže skončiť na medzinárodnom
súde. A možno ak to takto skončí tak to bude aj
najlepšie. V poslednej dobe máme tak často pocit,
že by o nás mali rozhodovať nie naše úrady, ale
radšej niekto z EÚ.
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Mediátori a ich problémy sú veľmi podobné. Stále
prepracovávaný Zákon o mediácii sa postupom
času mení na zložité a v bežnom živote nefunkčné
monštrum, ktoré popiera základný zmysel
mediácie – neformálne a jednoducho
sprostredkovať medzi sporovými stranami
mimosúdnu dohodu. Jeden mediátor, ktorý sa
mediáciou aj reálne živý sa sám iniciatívne pred
niekoľkými rokmi, pri predposlednej novele
zákona objednal k ministerskému úradníkovi.
Chcel mu tlmočiť názory mediátorov a pomôcť
ministerstvu pri textovej podobe zákona. Tak aby
tento slúžil mediátorom, ktorí najlepšie vedia ako
to má v bežnej praxi fungovať. Reakcia
ministerského úradníka keď sa s týmto
mediátorom stretol je absurdná – úradník
prekvapene povedal „ vy mediátori aj skutočne
existujete, ja som si myslel, že nikto na Slovensku
mediáciu reálne nerobí, že mediačný zákon vlastne
máme iba preto, že ho musíme mať kvôli EÚ“. A na
záver tejto delegácii mediátorov úradník povedal,
že v novele zákona sa už nič nemôže meniť, lebo je
už hotová a schválená jeho nadriadeným. Takže
takýto bol pokus ľudu pospolitého – mediátorov,
sa zúčastniť na legislatívnom procese k zákonu
o mediácii. Je to bohužiaľ veľmi typická situácia,
ktorá tragikomicky vykresľuje odtrhnutosť našich
štátotvorných úradníkov od života bežných
občanov. Ako klasické české príslovie: „Dopadli
jak sedláci u Chlumce, když je panskí pobili“.
V určitej filozofickej rovine sa dá povedať, že aj
našich slovenských mediátorov stále
nefunkčnejšími novelami Zákona o mediácii naši
štátny úradníci „pobili“. Veď pre tento hlúpy a
polofunkčný zákon mediáciu na Slovensku robí
stále menej a menej ľudí! Ktovie, či sa tento
ministerský úradník niekedy vo svojom živote nad
tým zamyslel. Asi nie, veď to už nie je v jeho
pracovnej náplni.
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A teraz vidíme podobný pokus o ovplyvnenie zákona o rozhodcovských súdoch zo strany niekoľkých
iniciatívnych zriaďovateľov rozhodcovských súdov. Nevidíme ale reálne snahu zo strany štátu vec riešiť
rozumne. Štát v zastúpení svojimi úradníkmi vždy veci, ktoré sú problematické rieši iba tým, že ich zakáže.
V lepšom prípade tak skomplikuje, že sa to vlastne rovná tomu zákazu. Je to štandardná neschopnosť veci
riešiť rozumne a pokojne. Prečo k problematike rozhodcovského konania nebola urobená
celospoločenská diskusia? Prečo sa táto novela zákona pripravuje takmer polo ilegálne? Prečo téma, kde
na jednej strane existujú súdmi tisíce zrušených exekúcií rozhodcovských rozsudkov v hodnote miliónov
EUR a na druhej strane je existencia oprávnených záujmov veriteľov v týchto rozhodnutiach sa toto
nerieši dôstojne a vážne a hlavne primerane k závažnosti problému. Nemáme pocit, že niekto oslovil zo
strany ministerských úradníkov samotné rozhodcovské súdy s otázkou, kde oni vidia ten problém!
Nemáme pocit, že niekto urobil poctivú analýzu prečo štátne súdy nepovoľujú exekučné konania
rozhodcovských rozsudkov! A hlavne nemáme pocit, že by sa niekto vážne zamyslel a riešil podstatu tohto
problému – prečo ľudia dobrovoľne podpisujú spotrebiteľské zmluvy, keď ich potom neplnia! Štát by sa
mal radšej, ako stále vytvárať nové zákazy a obmedzenia venovať podstate problému a to, aby sa jeho
občania aspoň trochu právne prebudili a nemuseli byť tak často poškodení svojou nevedomosťou. Od čias
Rímskej ríše platí pravidlo „neznalosť zákona neospravedlňuje“. Treba v prvom rade riešiť túto neznalosť
zákonov u bežných ľudí. Naše občianske združenie preto vyzýva Vládu SR, aby sa touto témou začala
vážne a seriózne zaoberať.
(Autor redakcia OZ PPP, 29.8.2012)

Pobavte sa
V Rusku postavili velikánsku budovu, niečo ako RVHP. Budova im však spadla. Hľadali teda vinníka.
"Tehly, vy ste na vine!""Nie, my nie sme na vine, my sme vypálené z tej najlepšej hliny."
"Štrk, ty si na vine!" "Nie, je nemôžem byť na vine, veď som vybagrovaný z najlepších riek.""
„Cement, ty si na vine." "Nie, nie som, ja som tam vôbec nebol."
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Dôvody prečo sa ľudia správajú ako „blbci“ pri kupovaní.
1. „Neovládame“ matematiku/Neovládame cenu
Vojdete do kaviarne Starbucks a vidíte dve ponuky
kávy. Prvá ponúka 33% navyše, druhá zľavu 33%
z bežnej ceny. Čo je lepšie riešenie? Podľa
študentov, ktorí sa zúčastnili štúdie publikovanej
v Journal of Marketing to je zhruba rovnaká
ponuka. Nie je to však pravda. 33-percentná zľava
rovnaká, ako 50-percentný nárast množstva. Ako
na to prišli? Povedzme, že štandardná káva stojí 1
euro 3 litre kávy (0,33 e za liter). Podľa prvej
ponuky dostanete za 1 euro 4 litre kávy (čo je 25
centov za liter) a podľa druhej kúpite 3 litre kávy za
66 centrov (čo je 0,22 za liter). Z toho jasne
vyplýva, že 33-percentná zľava oproti bežnej cene
je výhodnejšia ako 33-percentné navýšenie
objemu tovaru o 33 percent za bežnú cenu.
Z výskumu však vyplýva, že „dostať niečo navyše
a zadarmo“ vyvoláva u ľudí lepší pocit, ako kúpiť
tovar za menej peňazí. Prečo takýto trik funguje?
Podľa štúdie zákazníci nemajú ani tušenie, koľko
čo stojí a preto sa spoliehajú na časti mozgu, ktoré
neriešia priamo kvantitatívne. Svoje rozhodnutia
robia s pomocou rôznych vodítok, ktoré môžu
ukazovať napríklad aj neznalosť matematiky.
2. Ovplyvňuje nás prvé číslo
Vstupujete do obchodu a vidíte kabelku za 7000
eur. Pokrútite hlavou, že by ste museli byť blázni,
aby ste ju kúpili. Potom zbadáte hodinky za 367
eur. V porovnaní s inými hodinkami sú extrémne
predražené. Nevadí. V porovnaní s cenou 7000
eur, ktorú máte zafixovanú v mozgu, je to
vynikajúca cena . Aj toto je jeden z „trikov“, ako
s vami môžu obchodníci manipulovať.
3. Hrôza z extrémov
Neradi sa cítite lacno a podvedení? To je úplne
normálne. Vo všeobecnosti platí, že ľudia sa boja
cien, ktoré vyzerajú príliš vysoké, alebo príliš
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nízke. V jednej americkej krčme mali dva druhy
piva. Kvalitnejšie stálo 2,5 dolára, menej kvalitné
80 centov. Až 80 percent zákazníkov si kúpilo to
drahšie. Potom pribudol tretí druh. Cena bola 1,6
dolára. Až 80 percent zákazníkov začalo kupovať
toto pivo. Zvyšok kupovalo to drahšie. Následne
zrušili z ponuky 80-centové pivo a zaradili pivo za
cenu 3,5 dolára. Väčšina zákazníkov začala
kupovať pivo za 2,5 dolára, zhruba 10 percent
siahlo po pive za 3,5 dolára a len minimum kupoval
pivo za 1,6 dolára. Čo z toho vychádza? Ľudia
najradšej volia zlatú strednú cestu – aj pri
nakupovaní.
4. Milujeme príbehy
William Poundstone vo svojej knihe „Bezcenný“
vysvetľuje, čo sa stalo, keď firma Williams-Sonoma
pripojila pekáreň na chlieb za 429 dolárov
k lacnejšej za 279. Predaj o 150 dolárov
lacnejšieho modelu sa prakticky zdvojnásobil,
pričom drahší nikto nekupoval. Čo to znamená?
Ak nemôžete predať nejaký produkt, postavte
vedľa neho niečo podobné za podstatne vyššiu
cenu. Okamžite to z vášho produktu vytvorí
„výhodnú ponuku“. Ľudia potrebujú príbeh, aby si
odôvodnili, prečo niečo kúpili.
5. Robíme, čo nám povedia
Vedci zistili, že keď v obchode svietia lampou na
ovocie, či rozmiestnenie ponuky šalátov rovnako,
ako sú rozmiestnené sladkosti, inšpiruje deti jesť
viac ovocia a zeleniny. U dospelých to je podobné.
Napríklad v reštaurácii nás dokáže motivovať
kúpiť si konkrétne jedlo jeho fotografia, či iné
zvýraznenie v ponuke MENU.
6. Nechávame sa viesť emóciami
Poundstone urobil experiment, keď
dobrovoľníkom ponúkol isté množstvo peňazí
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do 10 dolárov. Nefér ponuky (napríklad 1 dolár)
aktivovali časť mozgu, ktorá sa inokedy spája
s bolesťou a s nepríjemnými pachmi. Keď sa cítime
oklamaní, sme často doslova zhnusení. A pritom to
nemusel byť zlý obchod. Ide o náš pocit a emócie.
7. Alkohol a nedostatok času ohlupujú
Keď sme opití, stresovaní, unavení nepozorní
a pod., sme náchylnejší kúpiť si hlúposti. Lacné
cukrovinky sa nachádzajú pri pokladniach
v obchodoch preto, lebo to je miesto, kde
prichádza unavený zákazník, ktorý si ich dá do
košíka často bez toho, aby si pozrel cenu, či na ne
mal reálnu chuť.
8. Bojíme sa finančných transakcií
Rada, aby sme nekupovali veci, ktoré
nepotrebujeme, má logiku. Často si však platíme
rôzne predplatné a permanentky nie preto, aby
sme ušetrili, ale pretože sa obávame transakčných
operácii. Vedci zistili, že radšej často niektoré veci
preplatíme, len, aby sme nemuseli vyťahovať
peňaženku a sledovať, ako ju opúšťajú naše
peniaze.

9/2012

vie, že 20 eur a 19,99 eura je to isté, ale číslo 9 nám
hovorí niečo iné – že je to lacnejšie.
11. Máme silný zmysel pre spravodlivosť
Ekonóm Dan Ariely predstieral, že recituje báseň
a usporiadal autorské čítanie. Istej skupine
študentov povedal, že vstupenky stoja istú sumu.
Druhej skupine najprv povedal, že im za účasť
zaplatí. Nakoniec obom skupinám povedal, že
vstup je zadarmo. Študenti z prvej skupiny sa
nemohli dočkať akcie, pretože si mysleli, že
dostanú zadarmo niečo, čo predtým malo svoju
finančnú hodnotu. Druhí neprišli, pretože mali
pocit, že musia robiť dobrovoľníkov na akcii, kde
mali mať za účasť peniaze. Teraz tam mali byť
zadarmo. Akú má však hodnotu čítanie poézie, to
nikto nevedel. A to je zmysel manipulácie so
zákazníkmi. Nikto nevie hodnotu, cenu...
(Autor noviny The Atlantic, spisovateľ William
Poundstone citáty z knihy „Bezcenný“, ekonóm
Dan Ariely)

9. Správame sa nelogicky pri rabatoch a zárukách
Milujeme dve veci, pri ktorých neváhame vyberať
peniaze z peňaženiek – rabaty a záruky. Pri prvom
si kupujeme „pocit bohatstva“ (Platia mi za to, aby
som míňal) a pri druhom „pokoj na duši“ (Budem
to mať navždy). Podľa harvadského ekonóma
Davida Cutlera, záruky nedávajú žiadny
racionálny zmysel. Pravdepodobnosť, že sa vec
rozbije, musí byť podstatne väčšia, ako to, že si
človek nebude schopný kúpiť novú.
10. Posadnutosť deviatkami
Podľa štúdie až 65 percent všetkých
maloobchodných cien končí číslovkou 9. Každý
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Článok o „bielej spodine“.
V knihe Ztraceni v ghettu väzenský lekár a psychiater Theodore Dalrymple opisuje ako si Veľká Británia
postupne vychovala bielu spodinu - chudobnú predovšetkým duševne, duchovne, morálne a kultúrne.
Rôzne druhy chudoby
Dalrymple rozlišuje medzi rôznymi príčinami chudoby. Pamätá si ešte povojnovú britskú robotnícku
vrstvu, ktorej hrdí členovia neboli bohatí, no mali veľkú osobnú sebaúctu a vyznávali etiku práce, či rodiny.
Ako lekár zase dlhé roky pracoval v rozvojových krajinách Afriky, kde ľudia musia dennodenne zvádzať
zápas o vodu, jedlo, či prístrešie, no práve tento sústavný boj dáva ich životom zmysel.
Britská „underclass“ žiadne takéto problémy nemá. Vlastne je záhadou, že vôbec existuje v jednej z
najbohatších krajín sveta a v dobe, kedy má každý viac životných príležitostí, než kedykoľvek v minulosti.
Ich existenčné minimum je zaistené sociálnym štátom. Majú sociálne bývanie a netrpia hladom, ale
obezitou. Všetci majú televízor, no hoci ho majú zapnutý celý deň, je pre nich najmä zvukovou kulisou,
ktorá má prehlušiť prázdno v ich vnútri. Dalrymple vo svojej knihe ponúka desiatky osudov ľudí z tejto
spoločenskej vrstvy. Ako psychiater mohol mnohým z nich takpovediac „nahliadnuť do hláv“.
Tuposť + prázdnota + agresívna zášť = výraz tváre mestskej spodiny
Títo ľudia nemajú žiadne záujmy alebo ašpirácie. Ničoho sa neboja a v nič nedúfajú. Sú povrchní a prázdni.
Zmysel života im chýba, tak celú svoju energiu investujú do roztopaše, zábavy a prchavých osobných
vzťahov. Pričom vzťahy týmto ľuďom slúžia len na naplnenie okamžitých sebeckých potrieb, sú zväčša
nestabilné a nezriedka vytvárajú podhubie násiliu na partnerovi a deťoch.
Ľudia sa stávajú hviezdami svojich vlastných telenoviel. Ich životom dominujú nuda a záhaľka. Pocit, že
žijú, majú len pri intenzívnych zmyslových zážitkoch. Napr. počas hlučnej zábavy v piatok večer, pod
vplyvom drog, prípadne keď si dajú potetovať veľké plochy svojho tela - presne v duchu hesla „bolí to, teda
som“. Británia podľa Dalrympla prišla na geniálny spôsob ako zvyšovať svoje HDP. Na každých päť
tetovacích salónov pripadajú tri kliniky, ktoré tetovania odstraňujú (extrémne potetovaní ľudia môžu mať
totiž problém s hľadaním práce).
Manželstvo a rodinu vyhlásila britská spodina za prekonané inštitúcie. Dalrymple si zo svojej
psychiatrickej praxe všíma, že zakladanie partnerských zväzkov výlučne na telesnej príťažlivosti často
vedie k tragédiám. Najmä ženy sa stávajú obeťou vlastnej ľahostajnosti voči charakterovým vlastnostiam
svojich náhodných mužských známostí. Výsledkom je, že z príťažlivého milenca sa často vykľuje agresívny
žiarlivec, ktorý paralelne rieši jeden – dva ďalšie vzťahy s inými ženami, no je chorobne podozrievavý aj
voči najnevinnejšiemu kontaktu svojej družky s inými mužmi.
Ak taký chlap ženu opustí, je to ten lepší prípad. V tom horšom začne svojvoľne terorizovať svoju
partnerku. A žena? Tá sa často k nemu primkne tým viac, čím viac jej ubližuje. Vo svojom zvrátenom
myslení je taká žena vlastne rada partnerovej žiarlivosti, pretože ide o dôkaz jeho záujmu. A preukázané
násilie sa v ghette vždy zíde ako záruka ochrany pred inými potenciálnymi agresormi.
Asi netreba zdôrazňovať, čo vyrastie z detí, ktoré doma vidia takéto vzory. Tie sa ostatne rodia len akosi
pomimo, ako nástroje na udržanie vzťahu, či prostriedok k zaplneniu citovej prázdnoty rodičov. Členovia
domácností anglickej spodiny sa spolu nerozprávajú, ale štekajú po sebe. Vlastný život neberú ako súvislý
dej, ale ako rad nesúvisiacich okamihov, z ktorých časť je príjemná a časť menej.
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Keď chudoba je dôsledkom mentality
Veľa ľudí by povedalo, že životný štýl britskej underclass je dôsledkom materiálnych pomerov, v ktorých
jej príslušníci žijú. Dalrymple však oponuje! Práve naopak, materiálna chudoba je podľa neho len
dôsledkom morálnej biedy a chudoby ducha týchto ľudí. Nechýba im inteligencia. Tú naopak tvorivo
využívajú na darebáctva a okolo tridsiatky, keď už sa väčšine z nich nekonečná zábava a záhaľka zunovali,
pociťujú akúsi neurčitú prázdnotu a prahnutie po niečom, čo by zamestnávalo ich myseľ. Lenže ich
najlepšie roky sú medzitým fuč.
Autor si všíma ich zvláštne vzorce myslenia, ktoré sa prejavujú v spôsoboch, akým sa títo ľudia vyjadrujú.
Sami seba akoby považovali za pasívny objekt okolností. Keď sa napr. pýtal narkomanov, prečo sa dali na
drogy, zvykli to odôvodňovať niečím ako „heroín bol proste všade“. Nikto nepovie, že drogu užil
dobrovoľne, lebo nevedel, čo so sebou. V ich myslení sú len pasívnymi objektmi okolností, síl a tlakov
prostredia. Tá striekačka sa proste do nich zaborila sama od seba. Chlapík, ktorý vrazil nôž do chrbta
inému zase tvrdil, že „ten nožík sa proste v tom chlapovi nejako ocitol.“ Domáci násilník povie: „nebol som
to ja, úplne som vtedy stratil hlavu“ alebo „moja ruka uletela.“
Základnou príčinou situácie, v ktorej sa ocitli príslušníci bielej britskej spodiny, je teda ich neschopnosť
prebrať za svoje činy osobnú zodpovednosť. V presvedčení, že sú len obeťou okolností ich udržiava celý
zástup ľavicovo-liberálnych intelektuálov, ktorí z katedier a televíznych obrazoviek kážu slobodu bez
zodpovednosti a neuvedomujú si, aké katastrofálne následky ich názory spôsobili v spodnej vrstve
spoločnosti. Dalrymple opisuje aj svoje diskusie s týmito intelektuálmi, ich neodôvodnený pocit morálnej
povýšenosti voči nemu, nafúkané rozhorčenie, samoľúbosť a zámernú slepotu, ktorú by hravo mohla
rozptýliť štipka skúsenosti z prvej ruky.
Chudobní tieto názory intelektuálov radi preberajú, pretože im poskytujú alibi. Dokonale poznajú svoje
práva a nároky voči spoločnosti, no nevedia nič o svojich povinnostiach alebo záväzkoch. Dalrymple
opisuje jednu svoju mladú pacientku, ktorá sa síce v škole nenaučila, kedy skončila druhá svetová vojna,
zato ovládala všetky feministické slogany a doktora nimi častovala ako nadávkami. S vyhováraním sa na
okolnosti súvisí u chudobných zastrašovanie a výsmech každého, kto sa úsilím snaží z ghetta vyhrabať.
Začína to už šikanovaním na školách. Každý, kto sa dostane zo začarovaného kruhu chudoby vlastnými
silami totiž nastavuje ostatným nepríjemné zrkadlo. Je dôkazom toho, že človek je schopný svoj život
aktívne stvárňovať, žiť inak a nie byť len pasívnym prijímateľom osudu.
Proletarizácia strednej a vyššej vrstvy
Dalrymple si všíma, že kým kedysi sa príslušníci nižších vrstiev snažili napodobňovať tých hore a ašpirovať
na vyššie ideály, dnes je tomu naopak. Médiá totiž idealizujú kultúrne prejavy spodiny, čím ich robia
atraktívnymi aj pre deti zo stredných a vyšších vrstiev. Skrátka: byť vagabundom je cool! Naopak,
osvedčené hodnoty strednej vrstvy sú zo strany intelektuálnych salónov zosmiešňované ako „úzkoprsé
malomeštiactvo“.
Problém je, že mentalita, na ktorú nadväzuje životný štýl spodiny, so sebou zákonite prináša obrovské
osobné i spoločenské náklady. Môžete vyrastať v útulnom domčeku na predmestí, no ak za svoje prijmete
tuposť, nezáujem, závislosti a logiku rozvrátených vzťahov, po čase sa aj materiálne zosuniete do ghetta.
Dobrou správou je, že to platí aj opačne. Príslušník spodiny, ktorý za seba vedome prevezme
zodpovednosť, prihlási sa k hodnotám strednej vrstvy, zmení svoje myšlienky a začne cieľavedome
využívať príležitosti, ktoré sa mu ponúkajú, postupne zmení aj svoju materiálnu životnú úroveň.
(Autor citácia z časti knihy „Ztraceni v ghettu“ od väzenského lekára a psychiatra Theodore Dalrymple)
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Téma mediácia a rozhodcovské súdy.
Toto číslo Novín OZ PPP je venované hlavnej nosnej téme a to sú mediátori a rozhodcovské súdy na
Slovensku. Nakoľko z vlastnej skúsenosti vieme, že drvivá väčšina ľudí nemá potuchu čo tieto profesie
vlastne robia sme sa v Predsedníctve OZ PPP nevedeli dohodnúť ako túto kapitolu máme uviesť. Nakoniec
sme sa rozhodli pre všeobecné predstavenie v štýle – otázka (ktorú bohužiaľ počúvame od ľudí najčastejšie
– „a čo je to ten mediátor a čo je to ten rozhodcovský súd“ - a odpoveď - tá je uvedená na konci tohto
príspevku. Veríme, že sa raz dožijeme aj duchaplnejších otázok, ako je stále vysvetľovať právne
neprebudeným ľuďom dookola stále to isté od základu! Takže dnes začíname s týmto experimentom.
A uvidíme, či naši čitatelia a SYMPATIZANTI nás už nabudúce oslovia sofistikovanejšími otázkami.
Priatelia my na Vaše otázky čakáme ...
Čo je to MEDIÁCIA.
Základný rámec je určený hlavne Zákonom č. 420/2004 Z.z. o mediácii.
Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, pri ktorom neutrálna osoba napomáha stranám dospieť k
vyriešeniu ich sporu dohodou. Ide o intervenciu tretej strany, ktorá vstupuje do konfliktu vtedy, keď
účastníci konfliktu prestanú vyjednávať. Táto pomoc treťou stranou, ktorá je neutrálna a odborne
pripravená na riešenie konfliktov, ktorá ale nemá rozhodovaciu právomoc, a ktorá je akceptovaná oboma
stranami je podstatou procesu mediácie.
Mediácia je dobrovoľný proces, ktorý je kontrolovaný účastníkmi sporu, kde je možné predpokladať isté
riešenie a je zameraný na záujmy účastníkov sporu. Mediácia je rýchlejšia a lacnejšia ako súd, je
alternatívou formou riešenia konfliktov.
Vo väčšine konfliktov totiž majú sporové strany záujem spor vyriešiť. Často, ale nevedia akým spôsobom
a hlavne nevedia, ako začať komunikovať s druhou stranou sporu. Preto vyriešenie práve tohto problému
s komunikáciou sa dá považovať za základ mediácie. Mediáciu špecifikuje – komunikácia, vyjednávanie
a štruktúrovanie procesu mediácie.
Mediácia môže pomôcť:
1.Dosiahnuť dohodu založenú na záujmoch účastníkov sporu
2.Promptne vyriešiť spor, konflikt
3.Objaviť flexibilný a menej formálny spôsob riešenia sporu
4.Zabezpečiť diskrétnosť a mlčanlivosť
5.Redukovať negatívne emócie na oboch stranách
6.Prekonať krízu vo vzťahu sporových strán a pokračovať vo vzájomnej kooperácii
Prípady vhodné na mediáciu:
Pre mediáciu sú vhodné tie spory, kde by odkladanie riešenia konfliktu iba prehlbovalo negatívne
dôsledky konfliktu. Mediácia je vhodná pre tých účastníkov konfliktu, ktorí musia aj nad'alej
spolupracovat' a tiež v prípadoch, ak:
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1. Strany majú podiel na riešení záležitosti, prispeli ku riešeniu konfliktu a sú závislé na jeho vyriešení.
2. Strany majú spoločný istý pocit zodpovednosti za konflikt medzi nimi.
3. Spor a jeho potencionálne riešenie dávajú priestor na hľadanie dohôd, ktoré vyhovujú obom
stranám.
4. Obe strany súhlasia s účast'ou na mediácii.
5. Strany sú schopné komunikovat' aspoň na minimálnej úrovni (sprostredkovateľ) – oddelená mediácia.
Mediácia má širokú využiteľnost'. Využíva sa v rámci firiem ( finančné spory, obchodné spory, zmluvné
vzťahy, vzájomné podmienky spolupráce medzi firmami i vo vnútri firmy ), pri úprave pracovných
vzťahov, pri úprave vzťahov medzi majiteľmi nehnuteľností a nájomníkmi, v rodinných a v partnerských
konfliktoch, v komunitných konfliktoch s úradmi a inštitúciami, pri reštitučných a dedičských
konfliktoch, rieši tiež školské konflikty.
Mediácia eliminuje uzavretú formu rituálu, ktorú majú tradičné pozičné postupy (napríklad súdy). Proces
mediácie utvárajú klienti tak, aby vyhovoval ich potrebám.
Mediácia je dobrovoľný proces! Účastníci konfliktu majú stále kontrolu nad výsledným riešením, a to tým,
že si ponechávajú právo definovať konečný výsledok a nesú za svoje rozhodnutie zodpovednosť.
Čo je to ROZHODCOVSKÝ SÚD.
Základný rámec je určený hlavne Zákonom č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní.
Vďaka neformálnemu charakteru rozhodcovského konania v rámci štatútu a rokovacieho poriadku
zvoleného rozhodcovského súdu majú sporové strany rýchlu možnosť dosiahnuť právoplatný rozsudok,
alebo alternatívne vzájomnú dohodu a tým ukončenie ich sporu. Rozhodcovské konanie ponúka oveľa
vyššiu rýchlosť rozsudku, ako je rýchlosť civilného konania pred všeobecnými súdmi. V civilnom konaní je
bežnou praxou neustále odvolávanie sa niektorej zo sporových strán na súdy vyššieho stupňa, čo so sebou
prináša zbytočné predlžovane konania. K „naťahovaniu“ civilného konania dochádza aj zo strany
samotných sudcov všeobecných súdov častým odročovaním ústnych pojednávaní, tiež sú bežné aj
prieťahy v doručovaní súdnych písomností, alebo pri výkone súdom nariadených dôkazných
prostriedkov. V rozhodcovskom konaní je rozhodcovský rozsudok konečný a záväzný pre obe sporové
strany, nie je možné sa voči nemu odvolať na iný rozhodcovský súd.
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. 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.
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Rozhodcovské konanie sa v porovnaní s obdobným súdnym konaním pred všeobecnými súdmi považuje
za rýchlejšie, efektívnejšie, pružnejšie, finančne a časovo menej náročnejšie. 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 rozhodcom je právomoc tohto rozhodcovského súdu na
prejednávanie sporu podľa príslušných právnych predpisov. V dohode zmluvných strán o podriadení sa
riešeniu sporu pred rozhodcom, napred 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.

Pobavte sa
Poslanec, ktorý opitý na priechode pre chodcov zrazil dvoch ľudí, sa na súde cez prestávku pýta sudcu, aký
verdikt môže očakávať. Sudca odpovedá:
„No, ten, čo vám hlavou rozbil predné sklo, dostane päť rokov za vlámanie do auta a ten druhý, ktorého
náraz odhodil na 15 metrov, dostane osem rokov za útek z miesta činu."
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Pre všetkých na zamyslenie - alebo príbeh o tom, ako nás
odmietol Ombudsman a primátor Žiliny...
Po zriadení Občianskeho združenia Právne Prebudenie Poškodených sme predstavili naše plány a ciele
stovkám inštitúcií, miest a obcí, úradom, firmám a významným osobnostiam Slovenska. Zväčša písomne
s osobným listom a priloženými Novinami OZ PPP č.1. Sami sme boli veľmi zvedaví na spätné reakcie.
Nakoľko poznáme ľud náš pospolitý, aj panských huncútov, tak sme očakávali tieto reakcie v oboch
smeroch extrému (kladné – záporné). Našťastie tých kladných bolo oveľa viac a musíme sa priznať, že
mnohí naši SYMPATIZANTI nás nesmierne prekvapili svojou ľudskosťou, múdrosťou a pochopením
toho, čo chce naše OZ PPP urobiť pre ľudí. K týmto priateľom základnej myšlienky OZ PPP a to právneho
prebudenia poškodených sa podrobne vrátime v predstaveniach SYMPATIZANTOV a PARTNEROV OZ
PPP. V tomto príspevku sa chceme zamerať na niečo iné a to na smutný Slovenský fenomén, že čím vyššie
sa človek dostane funkciou, tým viac sa odtrhne od bežných ľudí a ich starostí. Pritom je paradoxné, že
v našej parlamentnej demokracii by to malo byť akosi opačne a to, že ten človek čo sa ocitol vo svojej
funkcii je tam práve preto, aby slúžil a pomáhal ľuďom!
Každému sme v našom predstavení OZ PPP ponúkli rovnaký text:
„Veríme, že Vás ako skúseného a rozhľadeného človeka tiež osloví naša ambícia urobiť svet okolo nás
trocha znesiteľnejším a spravodlivejším a nebudete váhať podporiť našu činnosť. Ako nezisková a svojím
zameraním silne charitatívna organizácia sme závislý na tom, či dokážeme presvedčiť ľudí okolo nás v tom,
že im našou činnosťou naozaj pomôžeme v ich problémoch. My veríme, že to dokážeme a sme na to od
samého počiatku dobre pripravení. Táto pomoc nemusí byť iba finančná, ale uvítame aj Váš záujem stať sa
našim „SYMPATIZANTOM“. Každá spoločensky významná osobnosť nám môže pomôcť už iba tým, že
bude kladne podporovať naše snaženie. Podporte nás svojou morálnou podporou a aspoň tým, že svojím
pričinením rozšírite rady tých čo o nás ešte nevedia. Aj za takúto formu pomoci Vám veľmi ďakujeme.“
Z reakcií, z ktorých sme zostali smutní Vám teraz uvádzame dve, ktoré sú asi najvýstižnejšie dôkazy o stave
našej spoločnosti. Iba nás to ale presviedča, že prebudiť je potrebné naozaj mnohých ľudí a vôbec nie je
podstatné v akej sa momentálne nachádzajú funkcii. Bohužiaľ! Na druhej strane nás to aj nesmierne
povzbudilo, lebo vidíme, že máme pred sebou veľa roboty a dôvodov právne prebúdzať poškodených. Ako
občianske združenie máme právo a aj povinnosť nastavovať zrkadlo a to aj budeme určite vždy robiť. Totiž
veríme, že každý sa môže zmeniť a prebudiť a to čo robí a tvrdí dnes, zajtra môže zmeniť. V to dúfame...!?
Odpoveď pre OZ PPP od vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv (Ombudsman) z 16.8.2012:
... „Zároveň je však JUDr. Dubovcová nútená skonštatovať, že s ohľadom na situáciu v ktorej sa Kancelária
verejného ochrancu práv nachádza, nemá možnosť Vašu ponuku využiť.“
(Časť z úvodného textu webovej stránky Kancelárie verejného ochrancu práv z 31.8.2012):
Želám si, aby tento štát fungoval pre ľudí a v zmysle demokratických princípov dobrého vládnutia.
Považujem to za mimoriadne dôležité a aj preto chcem výrazne prispieť k zlepšeniu činnosti orgánov
verejnej správy. Svoju energiu a čas budem venovať predovšetkým tomu, aby bola naša krajina naozaj
dobrým miestom pre život a aby sa tu ľudia cítili lepšie. JUDr. Jana Dubovcová, verejná ochrankyňa práv
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(Pokračovanie webu):
V čom Vám môže verejný ochranca práv pomôcť?
Pri uplatňovaní základných práv a slobôd v každodennom živote je potrebné, aby sa fyzické osoby aj
právnické osoby domohli bez zbytočných formalít rýchlej právnej ochrany v prípade, ak sa domnieva, že
základné práva a slobody sú porušené konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou orgánov verejnej
správy.
Poznámka redakcie OZ PPP: Keď pani JUDr. Dubovcová nastupovala do funkcie Ombudsmana a nebolo
to tak dávno, tak verejne deklarovala, že jej prvé kroky vo funkcii povedú k tomu, aby kanceláriu Verejného
ochrancu práv priblížila ľuďom a hlavne aby ľudia vedeli v čom sa na kanceláriu reálne môžu obrátiť. Totiž
podľa prieskumu takmer 90% ľudí vlastne vôbec nevie k čomu je kancelária Ombudsmana vlastne určená!
Nebolo by užitočné pre JUDr. Dubovcovú spolupracovať s našim OZ PPP a týchto nevedomých ľudí
ohľadom ombudsmana aj s našou pomocou skúsiť právne prebudiť? Nech si každý z Vás sám na toto
odpovie...
Odpoveď pre OZ PPP od primátora mesta Žilina z 24.8.2012. A zaujímavé je to, že naše Noviny OZ PPP č.1
nám vrátili v doporučenej obálke s doručenkou, akoby nám posielali nejakú pokutu!
... „O predplatenie Vášho časopisu nemáme záujem. Noviny OZ PPP, ktoré ste nám poslali na ukážku,
Vám posielame naspäť“.
(Časť z úvodného textu webovej stránky primátora Žiliny z 31.8.2012).
Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina
Vlastnosti: komunikatívnosť, flexibilita, riadiace a manažérske schopnosti, schopnosť pracovať pod
časovým tlakom, operatívne rozhodovanie, výborné organizačné schopnosti, všeobecný prehľad.
(Pokračovanie webu):
Štatút mesta Žilina - Zásady spolupráce (odsek 5):
Voľné určenie foriem spolupráce
Formy spolupráce sa záväzne nestanovujú. Pri ich výbere je potrebné postupovať tak, aby optimálne viedli
k stanovenému cieľu pri čo najefektívnejšom použití ľudského i materiálneho potenciálu mesta.
(V ďalšej časti webu sú podrobne predstavené neziskové organizácie):
Databáza neziskových organizácii slúži predovšetkým pre potreby občanov, aby sa mohli lepšie orientovať
medzi organizáciami pôsobiacimi na území Žiliny a zúčastňovať sa ich aktivít a podujatí. Slúži aj pre
potreby samosprávy, Grémia tretieho sektora, ostatné neziskové organizácie, aby sa mohla rozvíjať
vzájomná spolupráca. V ďalšej časti webu majú vymenovaných cca 116 databáz neziskových organizácií!
Poznámka redakcie OZ PPP: Je zaujímavé s akou ľahkosťou primátor Žiliny zamietol akúkoľvek
spoluprácu s OZ PPP. Pravdepodobne si naše predstavenie občianskeho združenia ani neprečítal? Alebo
áno a tá „demonštratívna“ odpoveď, že nám vrátil Noviny OZ PPP v doporučenej zásielke s doručenkou,
aby mal dôkaz, že sme ich naozaj dostali späť sa medzi riadkami dá prečítať veľmi presne. Škoda, veď určite
aj v Žiline je mnoho ľudí, ktorým by sme vedeli pomôcť v ich starostiach. A chcelo to iba malé gesto od ich
zvoleného primátora. Zverejniť aj naše OZ PPP na 117 mieste na ich webovej strane. A dovoliť nám sa
aspoň prezentovať s našimi aktivitami a Novinami OZ PPP. Ale podľa pána primátora Žiliny jeho občania
chcú zrejme byť právne poškodení a neprebudení. Ako klasik povedal „proti gustu, žiaden dišputát“.
Nech si každý z Vás sám na toto odpovie...
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Nosné témy Novín OZ PPP pre čísla 1 až 6 ( august až december 2012, január 2013 )
Naše občianske združenie bude pravidelne mesačne vydávať noviny v ktorých sa chceme venovať
aktuálnym a zaujímavým témam. Z tohto dôvodu privítame akýkoľvek Váš článok, názor, alebo
popísanie vlastnej skúsenosti. Čo budeme môcť to určite zverejníme. Veríme, že aj takouto formou
dokážeme našim Partnerom a klientom pomôcť. Tešíme sa na Vaše príspevky a veríme, že aj na budúcu
spoluprácu s našim občianskym združením.
Noviny OZ PPP č. 1. (august, 2012) – noviny už vyšli v auguste 2012
Problematika daní, odvodov a spôsobu ich výberu zo strany štátu.
Noviny OZ PPP č. 2. (september, 2012) – noviny už vyšli v septembri 2012
Alternatívne riešenia sporov, mediácia a rozhodcovské súdy.
Noviny OZ PPP č. 3. (október, 2012)
Problematika súdnych konaní pred všeobecnými súdmi, súdne poplatky, dĺžka konania a názor na
Občiansky súdny poriadok.
Noviny OZ PPP č. 4. (november, 2012)
Problematika exekučných konaní. Názor na spôsob výkonu exekúcie v SR.
Noviny OZ PPP č. 5. (december, 2012)
Účtovníctvo a daňové poradenstvo pre podnikateľov a živnostníkov. Čo je to „reálny zisk“ firmy a ako sa
odlišuje od daňového základu. Prečo musíme platiť dane aj z neuhradených pohľadávok?
Noviny OZ PPP č. 6. (január, 2013)
Vymožiteľnosť práva na Slovensku. Čo pod tým rozumieme a čo pre to robíme.

Kontakt
Sídlo (korešpondenčná adresa):
OZ Právne Prebudenie Poškodených
Suľany 243, 951 25 Hruboňovo
Telefón:
+ 421 (0) 902 901 144 ( Predseda OZ PPP)
+ 421 (0) 917 747 251 (Podpredsedníčka OZ PPP)
E-mail: ozppp@royaldevelopment.sk
Web: www.royaldevelopment.sk
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Formulár pre poskytnutie darov a sponzorských príspevkov
Samozrejme ako občianske združenie zamerané na charitatívnu a neziskovú činnosť sme financovaní
hlavne z darov a sponzorských príspevkov. K tomu aby sme mohli reálne a kvalitne vykonávať našu
činnosť a sledovať náš cieľ potrebujeme získavať finančné zdroje. Preto privítame všetky dary a príspevky
pre podporu našej činnosti.

Vaše príspevky pre OZ PPP môžete posielať na účet združenia:
Bankové spojenie: TATRABANKA a.s., č. účtu: 292 387 6878 / 1100
Všetci naši sponzori dostanú potvrdenie o svojom príspevku. Ako uvádzame v časti „Ekonomický systém
OZ PPP“ všetky finančné zdroje sú evidované na konkrétnych fondoch. Tiež ich použitie je prísne
evidované a kontrolované v zmysle ekonomických princípov OZ PPP. Ak náš sponzor, alebo partner OZ
PPP si želá finančne podporiť konkrétny projekt, tak ním poskytnuté finančné zdroje a ich použitie budú
evidované na osobitnom fonde a pri čiastke nad 15.000,- EUR aj na individuálnom bankovom konte.
Našim sponzorom ponúkame za ich príspevky zvýhodnené služby združenia v zmysle „Systému pre
uplatnenie zľavy klienta OZ PPP“.

Ďakujeme za akúkoľvek čiastku podpory a sľubujeme, že každý príspevok
využijeme zmysluplne a užitočne.
V prípade Vášho záujme nás podporiť finančným príspevkom prosím kontaktuje vedenie OZ PPP. Radi
Vám poradíme najvodnejší spôsob aj s ohľadom na to, či Váš príspevok máte záujem venovať na konkrétnu
činnosť OZ PPP, alebo iba na všeobecnú činnosť.
Vieme Vám formou reklamy v Novinách OZ PPP zabezpečiť aj možnosť dať si takýto príspevok do
nákladov firmy.
Ďalšia možnosť pravidelného prispievania na činnosť OZ PPP je predplatenie si Novín OZ PPP. Noviny
OZ PPP Vám budeme posielať mesačne v tlačenej podobe a tiež v elektronickej podobe za cenu 7,20,EUR/číslo (ročné predplatné je 86,40,- EUR) s DPH.
Vašu objednávka predplatného pošlite:
OZ PPP Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, alebo ozppp@royaldevelopment.sk.
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Reklama
V tejto časti Novín OZ PPP budeme zverejňovať reklamné materiály našich PARTNEROV
a SPONZOROV. Je to ďalšia možnosť pre našich SYMPATIZANTOV nám finančne prispieť na činnosť
a môcť si zároveň zahrnúť tento svoj príspevok do účtovných nákladov. Reklamný priestor je Vám
k dispozícii v cene 100,- EUR za plochu A4. Je možnosť aj menšej plochy a to A5 (50,- EUR), alebo A6 (25,EUR). Vaša reklama bude vždy zverejnená v 2 vydaniach Novín OZ PPP za sebou! Pokojne nám môžete
poslať Váš reklamný materiál, alebo ak ho potrebujete upraviť, tak Vám vieme pomôcť za pomoci nášho
grafika. Noviny OZ PPP budeme okrem našich predplatiteľov distribuovať mestám a obciam, významným
inštitúciám, osobnostiam a firmám. Na týchto všetkých miestach môže byť Vaša reklama prezentovaná.
Plánujeme dosiahnuť pravidelný náklad do 5000 ks mesačne.
Vážení priatelia. V ďalšej časti uverejňujeme informáciu o pripravovanej sérii seminárov po celom
Slovensku, ktoré zabezpečuje náš vzácny Partner spoločnosť CIS – SLOVAKIA vzdelávanie
a poradenstvo, s.r.o.. Nakoľko pre maximálne kvalitné pripravenie týchto seminárov je potrebné vedieť
aspoň základnú odozvu od Vás – hlavne mediátorov. Preto sa Vás dovoľujeme opýtať na 3 otázky.
Odpovede nám prosím pošlite na e-mail: cis.slovakia@post.sk. Uvítame aj Vaše akékoľvek písomné
návrhy a podnety. Vaše odpovede nám umožnia pripraviť tieto semináre kvalitnejšie a pútavejšie.
Ďakujeme.
Otázky:
1. Máte záujem zúčastniť sa seminára na navrhnuté témy?
2. V ktorom z uvedených miest by Vám vyhovovalo uskutočnenie seminára?
3. O čo by ste chceli ešte doplniť nami pripravované témy?
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Profil spoločnosti

ROYAL DEVELOPMENT spol. s r.o.
Ponuka ekonomickej optimalizácie:
založenie spoločnosti v SR a vo svete
predaj ready – made spoločnosti
sprostredkovanie predaja a kúpy
obchodnej spoločnosti s minulosťou
Poradenstvo pri výstavbe priemyselných
a bytových stavieb:
spracovanie prvotnej vízie investičného zámeru
optimalizácia investície z hľadiska komplexného
poradenstva – ekonomicko (daňového),
právneho a kontakt so štátnymi orgánmi
Poradenstvo v záväzkovom vzťahu
podnikateľských subjektov:
zistenie informácií o podnikateľských
spôsoboch a záväzkovej spoľahlivosti
obchodného partnera
Riešenie vzniknutých konfliktov –
MEDIÁCIA:
profesionálne zabezpečenie komplexnej
mediačnej činnosti v zmysle Zákona o mediácii
č. 420/2004 Z.z.

Správa pohľadávok a ich vymáhanie:
posúdenie bonity pohľadávok s ohľadom na
ich reálnu vymožiteľnosť
uplatňovanie pohľadávok na základe
mandátnej zmluvy voči dlžníkovi
kúpa a predaj, sprostredkovanie obchodu
s pohľadávkami
spracovanie právnej a vecnej analýzy
k vymáhaným pohľadávkam
spracovanie žaloby na súd (alt. rozhodcovský
súd) a zabezpečenie kompletného právneho
servisu (zastupovania) v súdnom (alt.
rozhodcovskom) konaní
vymáhanie priznanej pohľadávky
prostredníctvom exekútora a optimalizácia
exekučného konania
zabezpečenie a spracovanie všetkých
potrebných úkonov v zmysle Zákona č.7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii podľa
novely platnej od 1.1.2012 voči dlžníkovi
s cieľom dosiahnuť úhradu pohľadávok po
splatnosti

Rozhodcovský Súd Royal Development:
rozhodovanie sporov v zmysle Zákona
244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní
Poradenstvo a prevencia pred vznikom
obchodných sporov:
konzultačná činnosť a pripomienkovanie
obchodnej zmluvy pred je uzatvorením
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Upútavka na Noviny OZ PPP č.3
Ako definovať spravodlivosť...?
V tomto úvodníku som chcel popísať stav toho, ako vidím – problematiku súdnych konaní pred
všeobecnými súdmi, súdne poplatky, dĺžku konania a názor na Občiansky súdny poriadok. Pekná
pragmatická téma, s ktorou sa všetci pravidelne stretávame. Denne o nej hovoríme. Veľmi často o nej
počujeme z médií. Až ma teraz pri písaní tohto úvodníku zrazu napadlo, že asi už bolo o tejto téme všetko
povedané a nie je čo dodať. Preto skúsim nepopisovať veci pragmatické, ale veci filozofické – napríklad,
ako definovať spravodlivosť...? Vždy pri tejto téme ma napadne jeden veľmi múdry Judikát NS SR 4 Obo
161/2007 z 6.5.2008 : „Obchádzanie zákona obsahom alebo účelom urobeného právneho úkonu
spravidla znamená, že právny úkon neodporuje síce výslovnému zneniu zákonného ustanovenia, avšak
svojimi dôsledkami sleduje ten cieľ, aby zákon dodržaný nebol. O nedovolenosti a teda aj o absolútnej
neplatnosti právneho úkonu, ide tiež v prípade, keď sa tento prieči dobrým mravom. Obchádzanie zákona
spočíva i v zámernom použití prostriedkov, ktoré sami o sebe nie sú zákonom zakázané a v dôsledku čoho
vzniknutý stav z hľadiska pozitívneho práva sa javí ako nenapadnuteľný. Konanie – in. fraudem legis –
predstavuje postup, keď sa niekto správa podľa práva, ale tak, aby zámerne dosiahol výsledok právnou
normou nepredvídaný a nežiaduci“. V tomto krátkom judikáte je vlastne povedané všetko! Aj
spravodlivosť, ktorá kopíruje znenie právnej normy môže byť vo svojom dôsledku nespravodlivá. Závisí
to iba od ľudí, ktorí spravodlivosť aplikujú. A tu je pointa, kam smerujem. Spravodlivosť, alebo
nespravodlivosť záleží iba od ľudí! Nie od inštitúcií, nie od zákonov! Ale iba od ľudí, ktorí ju aplikujú...
Takže ak chceme mať okolo seba lepší svet, chceme mať pocit, že je možné sa ešte dovolať spravodlivosti
tak je potrebné, aby s tým začal každý z nás napred od seba...!
(Celý článok a ostatné zaujímavé informácie budete mať v Novinách OZ PPP č.3, ktoré vyjdú v októbri
2012.)

Ďalšie Noviny OZ PPP vyjdú v októbri 2012
a budú venované problematike súdnych konaní pred všeobecnými súdmi,
súdnym poplatkom, dĺžke konania a názorom na Občiansky súdny poriadok.
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