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Toto číslo Novín OZ PPP je venované problematike súdnych 
konaní pred všeobecnými súdmi, súdnym poplatkom, dĺžke konania 

a názoru na Občiansky súdny poriadok.
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Motto Novín OZ PPP č.3

Veľmi inteligentní vedia ktorej polovici.
Inteligentní ľudia vedia, že sa dá veriť len polovici toho, čo počujú. 

Cena pre tých čo chcú priložiť ruku k dielu a podporiť dobrý projekt je 7,20 EUR 
(na základe predplatného  pre pravidelné zasielanie Novín OZ PPP) 

Pre všetkých ostatných čo sa chcú iba dívať a pasívne čakať na zázrak sú Noviny OZ PPP zadarmo 
(na základe vyžiadania pre nepravidelné zasielanie)

Len od Vás záleží akú formu odberu Novín OZ PPP si zvolíte ...  
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Úvodník Novín 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...!   
Udržať funkčnosť štátu je stále väčšia nemožnosť. Denne sme postavení pred  zásadné problémy 
s ekonomikou, nezamestnanosťou, sociálnymi nepokojmi, rasovými problémami...  Jednoducho s vecami 
ktoré sa okolo nás dejú a my cítime iba bezmocnosť diváka pri ich sledovaní! A tak je to aj so 
spravodlivosťou a inštitúciami, ktoré ju majú predstavovať. Aj spravodlivosť je presne taká, ako je svet 
okolo nás. Život spoločnosti a jej účastníkov je veľmi hlboko prepojený. Preto ak si niekto myslí, že je 
možné nejaký problém štátu odrhnúť od iných súvislostí, tak sa veľmi mýli. Stav súdnictva, prokuratúry, 
polície, správnych orgánov, daňovej správy a vlastne všetkých výkonných inštitúcií Slovenska je iba taký, 
aká je celá spoločnosť. Tento aktuálny stav je iba zrkadlový odraz kvality ľudí – obyvateľov Slovenska – 
voličov. Takže ak chceme zmeniť veci verejné, v prvom rade musíme začať meniť seba! Naše Občianske 
združenie Právne Prebudenie Poškodených má tento cieľ a to zlepšiť uvažovanie ľudí. Zvýšiť ich právne 
sebavedomie a všeobecný rozhľad. A možno sa nám podarí takto následne vylepšiť aj našu spoločnosť. 
Všetci máme rovnakú možnosť, ale aj rovnakú zodpovednosť niečo urobiť. Alebo neurobiť nič a iba sa 
pasívne dívať. Akou cestou sa vydáme a ako svoj život prežijeme záleží iba na každom z nás.
Lúčim sa s priateľským pozdravom 

Ing. Miloš Valach
Predseda OZ PPP
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ÚVAHA na zamyslenie a VÝZVA, aspoň na VAŠE  premýšľanie...

Od založenia OZ PPP v predsedníctve vedieme 
filozofický a koncepčný spor o to, akým spôsobom 
môžeme ľudí prebudiť z ich duchovnej letargie. 
Ako aspoň u niekoho poraziť univerzálnu  
ľahostajnosť a nedôveru voči všetkému. A stal sa 
zázrak. Nie, že by sme tomu boli radi čo sa stalo. To 
určite nie sme a sú to veci tragické a smutné. Ale na 
druhej strane lepšiu pomoc „zhora“ by sme si ani 
nedokázali vymyslieť! Za posledný rok sa na 
Slovensku stalo zhodou okolností niekoľko úplne 
vzorových pochybení štátu, politikov, štátnych 
úradníkov a v podstate systému demokracie. 
Začalo to informáciami o prepojení oligarchov na 
riadenie štátu, spojené s ovládaním politikov a 
upozornením na obludné formy korupcie v knihe 
Gorila. Potom, po nástupe novej vlády po 
predčasných voľbách vzniklo a stále vzniká 
množstvo hlúpych a nevhodných zákonov, 
nápadov a smiešnych snáh o (ne)riadenie štátu 
v kríze. Pokračovalo to príbehom slovenskej 
občianky, ktorej vo Veľkej Británii úrady odňali 
deti. A v posledných dňoch je tu zase príbeh 
o mŕtvom dieťati, ktoré bolo zavraždené a jeho 
vrah ho ukrýval v skrini 3 roky. A to ešte rok 2012 
neskončil...! 

Prečo o tom hovoríme a kam tým smerujeme? 
Kauza Gorila ukázala reálne prepojenie najvyšších 
politikov a štátnych úradníkov na slovenských 
oligarchov. Prepojili sa preto, aby spolu rozkrádali 
štátny rozpočet. Je smutno – smiešne sledovať 
(ne)vyšetrovanie tejto kauzy. Po voľbách sa 
opätovne rozdali dobre platené miesta pre nových 
úradníkov, nového víťaza vo voľbách. Výsledok  je 
práca týchto nových úradníkov v podobe nových 
nekoncepčných návrhov zákonov. Potom sú tu 
štátom unesené deti vo Veľkej Británii a absolútna 
pasivita slovenských orgánov. Videli sme 
televíznu debatu našej vrchnosti o tejto téme. 
Všetci tárali a tárali a tárali... Na druhý deň mali ísť

naši zákonodarcovia vo veci na poslanecký 
prieskum. Hodinu sa hádali a potom takmer nešli, 
lebo už bol čas obeda! Mimochodom pán poslanec 
(tiež člen tohto výboru), ktorý chce kandidovať na 
prezidenta tam ani neprišiel. Zrejme šiel, ako 
skúsený politik, radšej hneď na ten obed. 
Nakoniec tam poslanci šli na cca 30 minút, aby im 
úradníci povedali, že ani poslancovi nemôžu nič 
ukázať zo spisov. Zrejme to bolo preto, aby ten 
obed poslanci predsa ešte stihli a aby veľmi 
nevyhladli. A posledné. Prípad zavraždeného 
dievčatka. Podľa informácie zo správ v deň, keď ho 
jeho otčim utopil vo vani, telefonovala suseda na 
sociálny úrad a povedala „že to dieťa asi vraždia 
a topia vo vani“. Úradníčka jej to potvrdila, 
povedala že to berie na vedomie a poznačila si to 
do spisu. Tým to skončilo! Pre dieťa skončil jeho 
život vraždou a pre úradníčku na sociálnom úrade 
to skončilo tým, že si niečo zapísala do poznámok. 
Sme veľmi zvedaví čo tam tá úradníčka napísala – 
ako opísala informáciu o tom, že niekto vraždí 
dieťa...!? A potom tri roky to dieťa už nikomu 
nechýbalo. Žiaden úradník, ktorý reprezentuje 
Slovensko sa už o toto zavraždené dieťa ďalej 
nezaujímal! 

K čomu smerujeme. Naše OZ PPP od začiatku 
tvrdí, že v tomto štáte je veľa vecí v neporiadku. Je 
veľmi veľa vecí v neporiadku v rámci systému 
korporatívneho kapitalizmu v EÚ. Ale najväčší 
neporiadok a zmätok je v nás obyčajných ľuďoch. 
Tiež je tu strach a beznádej, ktoré spôsobili, že 
väčšina (máme pocit že 99,99999 %) už je voči 
všetkému ľahostajných a otupených. OZ PPP má 
ambíciu ľudí prebudiť. Má snahu o ich právne 
vylepšenie. A hlavne sa usilujeme ľuďom otvoriť 
oči, aby ten svet okolo seba videli taký, aký naozaj 
je. A hlavne chceme, aby ľudia začali o veciach 
premýšľať. Aby začali správne zaraďovať 
informácie. Aby videli podstatu problémov.
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Preto od tohto čísla Novín OZ PPP rozbiehame 
celoslovenskú akciu – VÝZVA NA ZAMYSLENIE. 

Vážení priatelia, SYMPATIZANTI a tiež 
PARTNERI Občianskeho združenia Právne 
Prebudenie Poškodených prosíme Vás aby ste sa 
naozaj a úprimne každý deň zamysleli nad vecami 
okolo nás. 

OZ PPP nemá žiadne univerzálne rady, ako veci 
zmeniť. Tiež nemáme ambíciu vytvárať žiadne 
protest - spolky. Ani nechceme preberať žiadnu 
funkciu štátu. Chceme iba otvoriť oči ľuďom, aby 
sme ich prebudili! Veríme, že naše Noviny OZ 
PPP Vám v tomto prebudení pomôžu a nájdete si 
v nich zakaždým nejakú podnetnú myšlienku

na ďalší mesiac. Tiež, ak sami máte nejaký nápad, 
alebo aspoň názor. Napíšte nám, radi ho 
zverejníme. Ale tiež každý zaujímavý nápad, ako 
občianske združenie budeme aj posúvať na 
príslušné úrady. Na to máme ústavné právo. My 
chceme aby tento štát fungoval lepšie, aby jeho 
úradníci pracovali pre blaho ľudí a jeho politici 
dokázali uprednostniť záujem občana – voliča, 
dokonca aj pred svojím obedom. Nechceme ich 
suplovať, ani mudrovať do ich práce. Na to 
nemáme ani zákonné právo a ani ľudské kapacity. 
Chceme od nich iba, aby robili pre blaho ľudí - 
voličov. Veríme, že aj spolu s Vami ich budeme 
upozorňovať a pranierovať za to, čo robia podľa 
nás nesprávne. 

(autor redakcia OZ PPP, 21.9.2012)    

Šok! Štát je pre nás modla. 
Inštitút pre verejné otázky zverejnil nedávno prehľad predvolebných postojov slovenských voličov na 
rôzne témy. Najmä jeden z prieskumov ukazuje, prečo sa máme horšie, než by sme sa mohli mať.

Štát, postaraj sa o mňa
Ešte nedávno sme na tomto mieste informovali o jednom prieskume verejnej mienky, ktorý dával dôvod 
na opatrný optimizmus. Takmer polovica Slovákov podľa neho považovala zlepšovanie podnikateľského 
prostredia za spôsob ako najúčinnejšie bojovať proti najväčšej pliage dneška - pretrvávajúcej vysokej 
nezamestnanosti. Ba čo viac, tento postoj mierne prevažoval aj u voličov ľavicového Smeru. 
Pred pár dňami bol však zverejnený súbor prieskumov z dielne IVO s názvom Slovensko pred voľbami 
2012, z ktorých najmä jeden je pre vyhliadky krajiny mimoriadne skľučujúci. Ľuďom boli predložené dve 
protichodné tvrdenia, s tým, že mali odpovedať, ku ktorému sa viac prikláňajú. Tie dva výroky zneli:

„Za to, aby mal každý prácu a slušnú životnú úroveň, by mal byť zodpovedný štát.“   
„O svoju prácu a životnú úroveň by sa mal postarať každý sám.“

V rámci populácie SR sa až 66 percent respondentov priklonilo k prvému výroku. Len 13 percent Slovákov 
súhlasí s názorom, že za svoju životnú úroveň je zodpovedný každý sám. Zvyšných 21 percent opýtaných sa 
nachádzalo niekde na pomedzí oboch odpovedí. Zaujímavé je aj rozloženie podľa priazne k rôznym
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politickým stranám. Prekvapujúco, najviac sa zodpovednosti v prospech štátu zbavujú volič SNS a KDH 
(tri štvrtiny z nich). Sympatizanti Smeru skončili spomedzi strán až na štvrtom mieste (so 69 percentami).

Čo je vlastne tá „zodpovednosť“?
Ako dané výsledky interpretovať? Majú pravdu tí, čo tvrdia, že Slováci väčšinou nechcú niesť 
zodpovednosť za svoje osudy a radšej budú neobmedzene dôverovať úradníkom a politikom? 
Zodpovednosť v slobodnej spoločnosti znamená, že ako jednotlivci smieme vychutnávať plody našich 
prezieravých rozhodnutí a súčasne musíme niesť následky tých krátkozrakých. Nikto nemá povinnosť z 
nás bremeno slobodnej voľby snímať.

Štát (v zmysle sústavy štátnych orgánov) v skutočnosti nie je žiadna nadľudská dobromyseľná bytosť. Ide 
o konglomerát politikov, byrokratov a často neosobných úradov, či neefektívnych podnikov a iných 
organizácií. Vlastne je záhada, ako mu môže niekto vôbec bezmedzne dôverovať. Nejaké negatívne 
skúsenosti so štátnymi orgánmi (nehovoriac o „popularite“ platenia daní) má skoro každý. No možno 
práve v tom je dôvod. Keď sa niečo pokašle alebo to nefunguje, je ľahké zvaliť vinu na štát, 
skorumpovaných politikov, či neschopných úradníkov. Naopak, ťažké je pohnúť rozumom, osloviť ďalších 
ľudí, ktorí vidia problém obdobne a zjednať nápravu.

Možno je spoliehanie sa na štát len výhovorkou. Veď drvivá väčšina ľudí je reálne nútená starať sa o seba 
vlastnými silami. Nereflektuje teda výsledok prieskumu len nejaké zbožné prianie? - Clivotu srdca za 
zidealizovanou minulosťou, v ktorej sa Strana a Vláda starali o poddaného od kolísky po hrob? Pričom 
rozum si aj uvedomuje márnosť týchto pocitov a uznáva, že štát, ktorý je dosť mocný nato, aby nám dal 
čokoľvek, po čom túžime, je zároveň dosť silný nato, aby nám zobral čokoľvek, čo nám je drahé.

Každopádne, ten prieskum môže človeka inšpirovať k zaujímavému myšlienkovému experiment. Čo tak 
zavrieť na okamih oči, poštekliť svoju fantáziu a predstaviť si, že tie pomery sú presne opačné? A že 
Slovensko je krajina, kde dve tretiny občanov vyznávajú ideál osobnej zodpovednosti, kým štát vzýva len 
nepatrná menšina.

(autor Topky - Komentár Lukáša Krivošíka) 

Aký je rozdiel medzi svedkom, znalcom a sudcom? 
Svedok videl, počul a nevie. 
Znalec nevidel, nepočul, ale vie. 
Sudca nevidel, nepočul, nevie, ale rozhoduje.

Pobavte sa:
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Nik neprotestuje..! 

Zmena dôchodkového systému, zvýšenie odvodov 
živnostníkom, zvyšovanie daní a dnes aj Zákonník 
práce, šitý na mieru odborovým predákom... 
Mnohí Slováci budú mať vďaka Smeru hlbšie do 
vrecka, kým iní prídu v dôsledku politiky vlády o 
prácu. Nikto sa však nebúri.

Filip je mohutný vysoký chlap, krátko pred 
päťdesiatkou. Taký zemitý dobrák, ktorý si po 
šichte rád posedí s kamarátmi pri jednom – dvoch 
pivách a zahrá si šípky. Pracuje ako technik v 
jednej fabrike a posledné troje voľby volil Smer. 
Nie je nejaký silný socialista. Vlastne politikou ani 
veľmi nežije. Smer mu skôr vyšiel ako najmenšie 
zlo zo všetkých. Má voči Ficovej strane veľa výhrad 
(nikdy nepovie aké), no proti ostatným ešte viac.

Pred voľbami v roku 2010 sme s Filipom trochu 
politizovali. Vraj nechápe, čo je na tom Smere také 
zlé. Najmä v porovnaní s večne rozvadenými 
„modrými“, ktorí tiež „majú za ušami“. Povedal 
som mu o dvoch zaťatých osempercentných 
rozpočtových sekerách. „No a?!“ Spýtal sa 
nevinne: „Veď všetci zatiaľ robili dlhy.“ Jeho dcéra 
akurát v tom období čakala dieťa. Tak mu 
hovorím, že dnešné dlhy štátu sú budúce dane, 
uvalené na ešte nenarodených. Na takých, ako 
jeho vnúča, ktorí ich raz budú musieť splácať, aj 
keď za toto bremeno nikdy nehlasovali. Filip len 
zarazene počúval.
Rozprával som mu aj to, že výdavky, ktoré sa 
Smeru vymkli spod kontroly kvôli blížiacim sa 
voľbám (trebalo si kupovať voličov), bude nutné 
zase skresať. A že po voľbách nevyhnutne príde 
účet za dnešnú oslavu v podobe bolestivých 
konsolidačných opatrení tak, aby deficit opäť 
klesol pod predpísané tri percentá. Môj dobrý 
známy nad tým napokon len mávol rukou. Odbil 
moje obavy, že ho len zbytočne straším, že to tak 
určite nebude. A keby aj, tak politici niečo 
vymyslia. Prednedávnom sme sa s Filipom opäť

 stretli a politizovali sme. Sťažoval sa, že všetko ide 
hore a normálny slušný človek má stále len hlbšie 
do vrecka. Nebolo možné nedať mu za pravdu. 
Bavili sme sa aj o Ficovom novom balíčku. Tvrdil 
som, že veľa ľudí bude po ňom mať do vrecka ešte 
hlbšie.  „Ale len pracháči,  privatizéri  a  
špekulanti...“ prerušil ma Filip. Snažil som sa mu 
vysvetliť, že medzi tými „pracháčmi“ budú aj jeho 
zamestnávatelia. Že zmeny Zákonníka práce, 
prijímané s rečami o ochrane zamestnancov, v 
skutočnosti povedú k nárastu nezamestnanosti a 
nové miesta budú vznikať pomalšie. Nenastane to 
zo dňa na deň, no ekonomika začne pozvoľna 
spomaľovať a upadať.
Zase len mávol rukou, že zbytočne dramatizujem a 
straším. „Asi ako keď sme sa pred dvomi rokmi 
b a v i l i  o  t ý c h  d v o c h  o s e m p e r c e n t n ý c h  
deficitoch?!“ - Namietol som. On len mykol 
plecami, že si na taký rozhovor vôbec nepamätá...

Zapieranie dôsledkov
Smer využíva toto leto, aby presadil ďalekosiahle 
politicko-ekonomické zmeny. Ľudia ich ignorujú, 
aj keď práve ich sa bezprostredne dotknú, no nie je 
to len kvôli dovolenkám alebo olympiáde. Všetky 
následky týchto socialistických politík sa v 
hrubých rysoch dajú predvídať už dnes. Nejde o 
raketovú vedu. Poznatok, že bezstarostné robenie 
dlhov je škodlivé, bol známy v roku 2009, tak ako 
je známy v roku 2012. Dnes Robert Fico prisahá na 
konsolidáciu, čo je chvályhodné. Škoda len, že 
nemôže poslať tri roky do minulosti sám sebe list, v 
ktorom by svoje mladšie ja presvedčil, aby nepustil 
opraty verejných výdavkov z rúk.
Rovnako nie je tajomstvom, že predraženie 
prepúšťania opätovným zavedením súbehu 
odstupného a výpovednej doby povedie k tomu, že 
zamestnávatelia si dva krát rozmyslia, koho vôbec 
prijmú. Neželám si to, ale je predstaviteľné, že v 
roku 2015 budeme s Filipom opäť politizovať a 
dumať, komu dať hlas v ďalších voľbách.
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Možno prácu bude mať a možno o ňu príde práve v dôsledku synergického efektu politík, ktoré dnes 
podporuje. A keď mu pripomeniem našu dnešnú debatu o dôsledkoch Ficovho balíčku, je možné, že si ju 
zase raz nebude pamätať.

(autor Topky - Komentár Lukáša Krivošíka) 

Finančná negramotnosť Slovákov.
Viac ako polovica Slovákov si nevie zhodnotiť, ktorý úver je pre nich výhodnejší. Takmer tri štvrtiny 
našincov netuší, či investujú peniaze rozumne a do akého rizika idú. Najhoršie sú na tom starší ľudia, no 
žalostne málo vedia o financiách aj mladí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus.

Problémy s finančnou gramotnosťou majú dôchodcovia aj mladí ľudia. 
Financie sú pre nás španielskou dedinou. Rozumie im len 12 percent Slovákov. Slováci si myslia, že sa vo 
financiách vyznajú. Mýlia sa. V prieskume finančných znalostí sme zlyhali. Mladí Slováci v negramotnosti 
sú horší ako priemer únie. Slovenskí žiaci sú lepší v matematike. S čitateľskou gramotnosťou je to horšie. 
Slováci majú vo finančnej gramotnosti čo doháňať. 
Slováci majú hrubé medzery vo financiách. Viac ako polovica z nás nevie zhodnotiť výhodnosť úverov. 
Kvôli tomu si mnohí vyberajú pridrahú hypotéku či iný úver. Takisto viac ako polovica nepozná základné 
pravidlo investovania, ktoré hovorí, čím vyšší výnos, tým vyššie riziko.

„Dôležitosť finančnej gramotnosti je v tom, že ľudia, ktorí majú základnú predstavu o tom, čo je úrok, čo je 
investovanie, sú v porovnaní s ostatnými v určitej výhode. Majú dobrý základ, aby pri vyberaní produktov 
neurobili zlú voľbu,“ hovorí riaditeľ analytickej spoločnosti The Benchmark Research and Consultancy 
Michal Navalenko. Podľa prieskumu Focus sa vo financiách najmenej vyznajú ľudia nad 65 rokov, ale aj 
nižšie príjmové skupiny. No pod slovenským priemerom sa ocitajú aj mladí ľudia do 24 rokov. 

Mnohí nešetria. Na finančnú negramotnosť Slovákov sčasti poukazuje aj to, že mnohé slovenské 
domácnosti vôbec nešetria. „Až  43 percent Slovákov neušetrí z mesačného príjmu ani cent,“ hovorí Jana 
Mokráňová z Nadácie Partners. Ďalších 42 percent si z mesačnej výplaty odloží bokom menej ako desať 
percent. Obyvatelia ostatných európskych krajín sporia viac. V krajinách eurozóny si ľudia ušetria v 
priemere štrnásť percent svojich príjmov, podčiarkuje Mokráňová. 
„Slovenské domácnosti nie sú pripravené finančne ustáť dočasné turbulencie a ľudia majú tendenciu 
hľadať riešenie v podobe predražených pôžičiek,“ pripomína správca Nadácie Partners Juraj Juras.

Príčina nelichotivých výsledkov väzí sčasti v slovenskom školstve. „Slabá úroveň finančnej gramotnosti je 
spôsobená najmä absenciou komplexného ekonomického a finančného vzdelávania na základných a 
stredných školách,“ poukazuje na príčiny nižšej finančnej inteligencie Slovákov Navalenko.

(autor Zdroj: TASR - prieskumu agentúry Focus)
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Koncept spolupráce s Rozhodcovským Súdom Royal Development
Za pomoci našich vzácnych Partnerov a Sympatizantov sa nám podarilo už po krátkej dobe od vzniku 
nášho občianskeho združenia zrealizovať veľmi významný Fond RSRD. 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! 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!  
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Rozhodcovský poplatok Rozhodcovského Súdu Royal Development (RSRD) 
bezplatne pre klienta OZ PPP.

Ako postupovať:

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.
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. 

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.

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 
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. 

Každý klient OZ PPP má právo na základe žiadosti (Systém pre uplatnenie zľavy klienta OZ PPP) 

5.
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.

Znenie rozhodcovskej doložky RSRD: Rozhodcovská doložka: „Všetky  spory,  ktoré  vzniknú  z  tejto  
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6.
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.

Znenie rozhodcovskej doložky RSRD: Rozhodcovská doložka: „Všetky  spory,  ktoré  vzniknú  z  tejto  

7.
rozhodcovským súdom podľa Zákona č. 244/2002 Z.z. uvedené v § 1.   

Chlap kľačí na kolenách pred zhoreným domom, slzy v očiach, ruky zopäté, pozerá na nebo a vzlyká: 
- Pane Bože, prečo? Prečo? Pred týždňom mi skrachovala celá firma, ešte v ten deň mi ukradli auto, obe 
deti mi uniesli a ktovie, či vôbec ešte žijú, manželka dnes ráno spáchala samovraždu a ešte mi zhorel aj celý 
dom do tla! Pane Bože, prečo mi to robíš? 
V tom sa roztvorí nebo, ukáže sa mu Boh a pokojným hlasom hovorí: 
- Čo ti ja viem... si mi taký nejaký nesympatický.

Pri mediačných dohodách treba primerane rešpektovať určité obmedzenia rozhodovania v spore pred 

Pobavte sa:
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Rekapitulácia – odpočet toho čo sa nám  podarilo a čo nie....
Od vzniku a prvej aktívnej činnosti Občianskeho združenia právne Prebudenie Poškodených uplynulo 
niekoľko mesiacov. Nie je to dlhý čas, ale už ani tak krátky, aby sme si nemohli dovoliť spraviť určitú 
rekapituláciu – odpočet toho čo sa nám zatiaľ podarilo urobiť.
Na  úvod musíme otvorene priznať, že nás naši spoluobčania vôbec „nesklamali“. No s tým sme rátali. 
Všetci naši priatelia s Predsedníctva OZ PPP majú dlhoročné profesionálne skúsenosti s ľahostajnosťou, 
nedôverou a celkovým negatívnym myslením našich občanov. Veď preto sme založili OZ PPP. Občianske 
združenie sme založili z akejsi pasie urobiť sondu do našej súčasnej spoločnosti. Absolútne sme 
nesledovali žiadne zištné záujmy, ani ekonomické efekty. Všetci naši členovia majú svojej práce viac než 
dosť. A OZ PPP je výsostne charitatívna činnosť do ktorej je nutné iba vkladať peniaze. Takže PRIATELIA 
o žiadny zisk nám určite nejde! Iba sa náhodou zišlo na jednom mieste zopár ľudí, ktorí chcú pre druhých 
spraviť niečo dobré. Iba sme chceli zopár našich občanov a podnikateľov právne prebudiť. Že to bude ťažké 
sme vedeli! Ale že je to s našim ľudom pospolitým, až také zlé, to nás úprimne prekvapilo. Na náš ľud 
pospolitý už asi nič nezaberá – ani láskavé slovo – ani múdre informácie – ani zaujímavé články – dokonca 
ani ekonomický prospech z OZ PPP! Že nezabrali ani možné finančné príjmy, ktoré sme hlavne 
mediátorom ponúkli je smutné a iba to svedčí o katastrofálnom stave našej spoločnosti. V USA by sme už 
asi boli milionári s našou ponukou OZ PPP, ale bohužiaľ sme na Slovensku a tak sa držme pri zemi. Takže 
poďme k odpočtu toho čo sa (ne) podarilo...:

- začali sme vydávať Noviny OZ PPP. Informačný mesačník na cca 24 stranách s prílohami. 
Náklad v tlačenej a elektronickej podobe cca 5000 ks. Spätne od odborníkov máme reakciu, že obsahová 
a redakčná úroveň je dobrá a  primeraná cieľom OZ PPP. 

 - Rozbehli sme akciu „OTÁZKA NA MINISTRA“. Podarilo sa nám minimálne vzbudiť 
pozornosť a veríme, že aj snahu o zamyslenie sa nad našimi otázkami a podnetmi na príslušnom 
ministerstve. Spätné reakcie sú toho dôkazom. Škoda, že od našich SYMPATIZANTOV nie je k tomu 
žiadna odozva a zatiaľ žiadna otázka – spolupráca ... 

- Zriadili sme Fond RSRD vo výške 100.000,- EUR na pokrytie nákladov klientov OZ PPP 
v súdnych sporoch a mediačných dohodách. Ide o úhradu poplatku pre navrhovateľa v žalobe pred RSRD 
a spracovanie mediačnej dohody vo forme rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach (čím 
dohoda nadobudne tzv. exekučný titul). 

 - Aj napriek tomu, že sme 2 x oslovili e-mailom a tiež písomne cca 500 mediátorov, žiaden 
z nich ešte nevyužil našu ponuku urobiť so svojej mediačnej dohody exekučný titul. Pritom už roky 
počúvame, že práve toto považujú mediátori za základný problém toho, prečo sa im v mediácii „nedarí“. 
Zrejme to asi nebude ten ich  skutočný problém...?

 - Oslovili sme osobným listom s prezentáciou OZ PPP  6 iných občianskych združení a 
nadácií s ponukou hľadať možné body pre spoluprácu. Oslovili sme tých, ktorí navonok deklarujú 
podobné zámery a ciele a to zvyšovať právne a občianske vedomie Slovákov. Zatiaľ nám žiadna odpoveď 
neprišla, čo je skutočne smutné...! 

 – Priamo sme vyzvali cca 10 osobností – odborníkov a politikov aby robili lektorov na  
pripravovaných seminároch. Tiež aby napísali článok so svojim názorom na stav právneho vedomia 
Slovákov do Novín OZ PPP. Zatiaľ nemáme žiadnu reakciu. Berieme to ale z tej lepšej stránky a veríme, že 
tieto naše slovenské osobnosti si určite pripravujú prednášky a články a potom sa ozvú ...?

1. Podarilo sa 

2. Podarilo sa

3. Podarilo sa 

4. Nepodarilo sa

5. Nepodarilo sa

6. Nepodarilo sa
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Takže športovou terminológiou je aktuálny stav 3 : 3, čo je remíza. Remíza nie je ani výhra, ale ani prehra. 
Takže my hráme ďalej a veríme, že po odpočte ďalšieho štvrťroka bude naše skóre úspešnejšie. K tomu ale 
PRIATELIA môžete všetci dopomôcť. Stačí ak nás budete povzbudzovať  a aspoň trocha viditeľne nám 
fandiť. Ďakujeme.

Predsedníctvo OZ PPP

Otvorený list podpredsedovi vlády Slovenskej republiky Dušanovi Čaplovičovi

Vážený pán Čaplovič.
S hrôzou som si prečítal v tlači Váš úmysel postaviť nové byty pre našumenšinu - Rómov z východu 
republiky. Iba pre nich! Všetko za neuveriteľnúsumu 200 miliónov EUR /cca 6 miliárd Sk/.

Hrôza ma premkla preto, lebo som si uvedomil, že ste zabudli na inú viacohrozenú menšinu. Neustále tak 
robia a robili aj Vaši dôchodcovia.Nebudem Vás napínať. Upozorňujem na menšinu - stredoškolsky a 
vysokoškolskyvzdelaných mladých ľudí. Cestujú za prácou do väčších miest .Tvrdo pracujú.Žijú v 
podnájmoch bez perspektívy na vlastný byt a vlastnú rodinu. Áno, súaj odvážni, ktorí si kúpili byt na úver, 
ale splácať ho budú 30 rokov snehoráznymi úrokmi! A už teraz sa s obavami pozerajú do budúcnosti.

Väčšina týchto inteligentných mladých ľudí by uvítala Vašu pomoc z fondovEU /alebo z iných zdrojov/ 
pre pomoc menšinám . Napríklad formou bezúročnejpôžičky alebo priamo finančnou dotáciou na stavbu 
domu, bytu. Investovať dovzdelaných ľudí sa tisíckrát vráti tejto spoločnosti. Títo vzdelaní mladíľudia, 
ktorých nazývam ohrozenou menšinou by boli vďační aj za"nízkoštandartné" jednoizbové byty postavené 
v blízkom okolí Bratislavy.

Urobte prvé kroky týmto smerom, a nasmerujte finančnú pomoc z fondov EU tam,kde to má zmysel. Buďte 
odvážny! Nepodľahnite tlaku eurofilných sociálnychdemagógov, ktorí kvôli politickým ambíciám a 
blížiacim sa voľbám zabúdajúodkiaľ vyšli a presadzujú prílišnú tolerantnosť k netolerantným 
anevďačným.Vzdelaní mladí ľudia sú budúcnosťou tejto krajiny!

S úctou Ing.Štefan Poliačik.
Poslanec NR SR

Mláďa koňa je žriebä, jeho matka je kobyla a jeho otec je žrebec. Tak prečo ich vlastne voláme kone?
Téma na zamyslenie: 

Podnetná glosa pre Noviny OZ PPP č.3 
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Otázka na ministra (Noviny OZ PPP č.3).
Naše Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených podľa Ústavy SR bude využívať svoje právo 
na upozorňovanie štátnych orgánov. Budeme pozorne sledovať každé nové, ale aj staré zákonné opatrenia 
o ktorých si myslíme, že sú nefunkčné, alebo až priamo protizákonné. S podnetom sa potom obrátime na 
príslušného ministra Vlády SR. Náš podnet, aj prípadnú odpoveď uverejníme vždy v Novinách OZ PPP. 
Dávame otvorenú možnosť aj všetkým našim SYMPATIZANTOM, aby sa tiež s nami pýtali. 
Prostredníctvom OZ PPP aj Vašu otázku posunieme k príslušnému ministrovi. Aby bol vo veci trocha 
poriadok a aby naša iniciatíva nebola kontraproduktívna, budeme si každý mesiac vyberať s existujúcich 
problémov iba jeden. A k tomu urobíme analýzu. S cieľom stanovenia otázok pre ministra. 

Na október 2012, ako veľmi aktuálnu tému pre všetkých slovenských podnikateľov, sme si opäť vybrali 
novelizáciu Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a k tomu súvisiacu novelizácie Obchodného 
zákonníka resp. aplikovanie tejto zmeny v rámci obchodných súdov SR (pokračovanie tém otázok z Novín 
OZ PPP č.2). K protiústavným pridaným a doplneným ustanoveniam Obchodného zákonníka (§ 105b, 
§115, §117) sa podrobne vyjadríme v Novinách OZ PPP č.4 v novembri 2012.  

V Zákone 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v § 4c Zábezpeka na daň(1) Zdaniteľná osoba, ktorá 
podala žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 až 4, je povinná zložiť zábezpeku na daň zložením 
peňažných prostriedkov na účet daňového úradu alebo bankovou zárukou poskytnutou bankou4b) bez 
výhrad na obdobie 12 mesiacov v prospech daňového úradu vo výške požadovanej zábezpeky 
(ďalej len „zábezpeka na daň“), aka) je fyzickou osobou, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom 
právnickej osoby,
1. ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom 
táto fyzická osoba bola konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby a ktoré ku dňu podania 
žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené,
2. ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu a skutočnosti, ktoré sú 
dôvodom na zrušenie registrácie pre daň nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konateľom 
alebo spoločníkom tejto právnickej osoby,

b) konateľ alebo spoločník tejto zdaniteľnej osoby je fyzická osoba, ktorá má nedoplatky na dani 1 000 eur 
a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená 
registrácia pre daň podľa § 81 ods.4 písm.b)druhéhobodu,c) konateľ alebo spoločník tejto zdaniteľnej 
osoby je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom inej 
právnickej osoby,

Otázka na ministra spravodlivosti:
(na vedomie predseda vlády, minister hospodárstva, minister financií)

Otázka 1)
Ako je zabezpečený súlad Zákona 222/2004 Z.z. v platnom znení od 1.10.2012 zo znením Obchodného 
zákonníka ohľadom slobody podnikania, práva na rovnaké zaobchádzanie a s Ústavou Slovenskej 
republiky?
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1. ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom 
táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom a ktoré ku dňu podania 
žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, 
2. ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu a skutočnosti, ktoré sú 
dôvodom na zrušenie registrácie pre daň nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická 
osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom,
 d) táto zdaniteľná osoba neuskutočňuje v čase podania žiadosti o registráciu pre daň dodanie tovarov 
alebo služieb, ale vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie.(2) Žiadateľovi o registráciu uvedenému 
v odseku 1 určí daňový úrad rozhodnutím výšku zábezpeky na daň, ktorá je najmenej 1 000 eur a najviac 
500 000 eur. Pri určení výšky zábezpeky na daň prihliadne daňový úrad na riziko vzniku nedoplatku na 
dani zdaniteľnej osoby. Žiadateľ o registráciu je povinný zložiť zábezpeku na daň do 20 dní od doručenia 
rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň,
 (3) Proti rozhodnutiu o zložení zábezpeky na daň žiadateľ o registráciu môže podať odvolanie do ôsmich 
dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň. Odvolanie proti rozhodnutiu o zložení 
zábezpeky na daň nemá odkladný účinok.

V Novinách OZ PPP č.2 sme sa už zaoberali právnou neaplikovateľnosťou a nezrozumiteľnosťou novely  
Zákona 222/2004 Z.z. v platnom znení od 1.10.2012. Táto novela má dopad aj na Zákon č.513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník. Podľa týchto nových zmien v zjednodušenosti sa dá povedať, že spoločníci 
a konatelia spoločností s ručením obmedzeným (tzv. s.r.o.) ak o nich daňový úrad prehlási, že „dlžia na 
daniach“ nebudú môcť zaregistrovať svoju spoločnosť za platcu DPH bez zloženia tzv. kaucie až 500.000,- 
EUR. Ale tiež nebudú môcť takéto osoby založiť novú s.r.o., alebo predať svoj obchodný podiel! Toto 
absurdné opatrenie sa týka iba obchodnej formy spoločnosti s.r.o..
Novela zákona pritom nevysvetľuje detaily možných situácií, ktoré sú bežné v obchodnej praxi. Prečo sa 
táto diskriminácia nevzťahuje aj na prokuristov s.r.o. a zamestnancov s.r.o., na ktorých sú prenesená 
z konateľa práva a povinnosti pri riadení spoločnosti ( Obchodný zákonník § 13, 14, 15 a 16)? Je bežné, že 
výkon riadenia spoločnosti s.r.o. nevykonáva konateľ, ale iná osoba. 
Tiež je nejasné, v ktorých konkrétnych prípadoch toto diskriminačné opatrenie voči spoločnostiam s.r.o. 
bude platiť. Formulácia o „daňovej dlžobe z minulosti“ je logicky nejasná. Pri situácii, ktorá funguje 
v dnešnej praxi daňových kontrol, kde mnohé rozhodnutia daňových úradníkov sú nesprávne a daňový 
subjekt je nútený sa obracať na súd je dôležité stanoviť, kedy nastane právo daňového úradu o niekom 
vysloviť konštatovanie, že „u neho nastalo neuhradenie dane“. Z verejných deklarácií  daňovej správy je to 
asi okamih, keď to o takejto osobe vysloví iba daňový úrad. Pritom sa vôbec neberie do úvahy možnosť 
súdneho napadnutia takéhoto rozhodnutia daňového úradu na všeobecnom súde, ale aj na Ústavnom súde 
SR, ba dokonca aj na medzinárodnom súde EÚ! Podľa tejto novely zákona budú trestaní a diskriminovaní 
občania vo svojich právach ešte predtým, ako o veci vysloví konečné rozhodnutie súd!  Spravodlivosť bude 
prejudikovaná iba daňovými úradníkmi. Toto je ale v hrubom rozpore s Ústavou SR. 
Ďalší zásadný rozpor s Ústavou SR v tejto novela zákona je to, že takéto opatrenie sa týka iba spoločností 
s.r.o. a ich konateľov a spoločníkov. Je neprípustné a proti medzinárodným právnym normám, aby nejaká 
právna norma diskriminovala a trestala iba vybratú časť podnikateľov resp. občanov a obmedzovala ich

Právna a vecná analýza OZ PPP k danej otázke a problematike: 
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vlastnícke a podnikateľské práva! 
a ich štatutárov? V čom sú iné pred zákonom a daňovou správou akciové spoločnosti, družstvá, verejné 
obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti, združenia právnických a fyzických osôb  a tiež fyzické 
osoby zapísané v obchodnom registri? 

 Pritom by úplne stačilo, aby daňová správa 
konečne začala nie kriminalizovať a trestať poctivých podnikateľov, ale nerobila chyby pri daňových 
kontrolách u podvodníkov. Stačí si iba pripomenúť, že daňová správa SR vyplatila milióny EUR 
podnikateľovi za „predaj hnoja, vytĺkanie lykožrútov z polienok dreva, ich likvidáciu zožratím bažantmi, 
dovoz 20 miliónov stromčekov a iných nezmyslov. Tento príbeh s východného Slovenska je dosť známy. 
Ale ani raz sme nezaznamenali informáciu, ako boli potrestaní konkrétni pracovníci daňových úradov, 
ktorí dovolili vyplatiť tieto nadmerné odpočty DPH! Ako vykonali svoju prácu pri daňových kontrolách 
u tohto podnikateľa? 

Pre doplnenie našej otázky k súladu s Ústavou SR a inými judikátmi SR pri Zákone 222/2004 Z.z. 
v platnom znení od 1.10.2012 uvádzame niekoľko právnych faktov a citátov. 

Ústava Slovenskej republiky
Čl. 2
(3) Každý môže konať , čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť , aby konal niečo, čo zákon 
neukladá.
Čl. 12
(1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, 
nescudziteľné, nepremlčateľné
a nezrušiteľné.
(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, 
rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, 
príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z 
týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať .
Čl. 13
(4) Pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia 
sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.
Čl. 20
(1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a 
ochranu. Dedenie sa zaručuje.
(4) Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo 
verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.

Prečo sa táto norma netýka všetkých foriem obchodných spoločností 

Zákon 222/2004 Z.z. v platnom znení od 1.10.2012 podľa nášho názoru je v rozpore s Ústavou SR a tiež 
s bežnou aplikáciou práva a považujeme to iba za ďalší prejav arogancie a neschopnosti štátnych úradníkov 
rozumne vyriešiť politickú objednávku – znížiť daňové úniky.

Podľa nášho názoru je potrebné a úplne žiaduce, aby štát hral férovú hru. Keď chce 
kriminalizovať a obťažovať poctivých podnikateľov, tak musí dokázať, že si vie potrestať a urobiť poriadok 
aj so svojimi úradníkmi. 
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Výňatok z nálezu Ústavného súdu SR č. I. ÚS 238/06-39 zo 16. decembra 2008
(porušenie základných zásad daňového konania pri daňovej kontrole – dokazovanie)
Ústavný súd SR prijal sťažnosť daňového subjektu vo veci porušenia základného práva na súdnu ochranu 
podľa čl. 46 os. 3 Ústavy SR a práva na spravodlivé súdne konanie podľa č. 48 ods. 2 Ústavy a práva na 
spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd proti 
rozsudku NS SR sp. 1 S6-o-KS 212/04 z 13. septembra 2005, ktorým bol potvrdený rozsudok Krajského 
súdu v Žiline č. k. 25 S 3/2003-62 zo dňa 30. apríla 2004.
Krajský súd zamietol žalobu sťažovateľky na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, ktorým 
bolo pracovisko DR SR, s odôvodnením, že sťažovateľ nepreukázal uskutočnenie prác subdodávateľmi, 
pričom vychádzal z dôkazov (podobne ako daňové orgány), ktoré boli vykonané bez akejkoľvek 
vedomosti daňového subjektu. 
Sťažovateľ tiež uviedol, že Najvyšší súd SR vydal rozhodnutie a v podstate sa stotožnil s dôvodmi daňových 
orgánov i krajského súdu, pričom „dôvody rozsudku vôbec neobsahujú skutočnosť, že daňový subjekt 
doplnil dôvody odvolania a zároveň uviedol aj podstatné námietky, že dôkazy, z ktorých ako 
rozhodujúcich sa pri rozhodovaní vychádzalo, boli vykonané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, a teda na ne nebolo možné prihliadať, došlo k porušeniu ust. čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 48 
ods. 2 Ústavy SR.“
Navyše NS SR neprihliadal na vady daňového konania, ktoré mohli mať vplyv na zákonnosť napadnutého 
rozhodnutia podľa § 250i ods. 3 OSP napriek tomu, že na takého vady bol povinný prihliadať z úradnej 
povinnosti a túto skutočnosť daňový subjekt v odvolaní namietal.
Daňový subjekt ďalej uviedol: „Takou vadou je skutočnosť, že v tejto veci neprebehlo prvostupňové 
daňové konanie, čím nám teda bola znemožnená možnosť preukázať skutočnosti rozhodujúce pre správne 
určenie a vyrubenie dane tak, ako to vyplýva z ust. § 2 ods. 1, 2 a 8 a § 29 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb., 
v ktorých je stanovená tzv. preukazná povinnosť daňových subjektov.“
V náleze sa ďalej uvádza:
„Podľa § 1a písm. d) citovaného zákona je daňovým konaním konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach 
a povinnostiach daňových subjektov.“
„Podľa § 15 ods. 1 prvá veta citovaného zákona daňovou kontrolou zamestnanec správcu dane zisťuje 
alebo preveruje základ dane alebo iné skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane, alebo vznik 
daňovej povinnosti, a to u daňového subjektu na mieste, kde to účel kontroly vyžaduje.“
„Z citovaných ustanovení je zrejmé, že daňová kontrola nie je daňovým konaním, keďže sa v nej 
nerozhoduje o hmotnoprávnych právach a povinnostiach daňových subjektov. Keď v tejto veci došlo 
podľa § 15 ods. 3 citovaného zákona k ukončeniu daňovej kontroly dňom doručenia protokolu o daňovej 
kontrole nám ako kontrolovanému daňovému subjektu, týmto dňom sa začalo vyrubovacie konanie (§ 44 
cit. zákona). Z ustanovenia § 44 ods. 1 je zrejmé, že ukončením daňovej kontroly (§ 15 ods. 13) začalo 
vyrubovacie konanie, teda postup pred vydaním rozhodnutia vo veci samej. V tomto konaní nám teda 
malo byť umožnené využiť a použiť všetky nám zákonom priznané práva a malo byť vykonané najmä 
dokazovanie podľa § 29 cit. zákona už vzhľadom na to, že sme namietali závery uvedené v protokole 
o kontrole nadmerného odpočtu. Za daňové – vyrubovacie prvostupňové konanie, nemožno považovať 
jediný úkon správcu dane, a to vydanie prvostupňového rozhodnutia.“
„Žiadny súd a ani správny orgán nemôže bez toho, aby nepoškodil riadny výkon spravodlivosti, 
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brať do úvahy dôkaz získaný nezákonným spôsobom, t. j. vykonaným v rozpore s čl. 48 ods. 2 Ústavy SR, 
alebo neprihliadať na dôkazy, ktoré majú zásadný význam pre právne posúdenie veci. Ak súd takto 
postupoval, porušil naše ústavné právo podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR.“

Na základe uvedených skutočností Ústavný súd vydal rozhodnutie a konštatoval, že v danom prípade bolo 
konaním a rozsudkom NS SR porušené základné právo sťažovateľa na súdnu ochranu a spravodlivý súdny 
proces a právo na spravodlivé súdne konanie. Ústavný súd zrušuje rozsudok NS SR sp. 1 S6-o-KS 212/04 
z 13. septembra 2005 a vec vracia na ďalšie konanie.
V rozhodnutí Ústavný súd uvádza: „Pre daňovú oblasť je vo vzťahu k právu na spravodlivé súdne konanie 
najvýznamnejšia skutočnosť, že daňový subjekt nesmie byť v ktorejkoľvek fáze správy daní ani 
v nadväzujúcich konaniach zbavený či obmedzený v uplatnení svojich procesných práv, ako je napr. 
podávanie návrhov dôkazných prostriedkov, podávanie námietok a sťažností na postup pracovníka 
správcu dane, podanie odvolaní proti rozhodnutiam správcu dane či prístup k nezávislému a nestrannému 
súdu v otázke zákonnosti rozhodnutí, či dokonca správcu dane (I. ÚS 269/05).
Právo na spravodlivý súdny proces neznamená nárok na to, že bol účastník konania pred všeobecným 
súdom úspešný, teda aby bolo rozhodnuté v súlade s jeho požiadavkami, resp. s jeho názormi. Z opačného 
pohľadu možno povedať, že neúspech v súdnom konaní nemožno bez ďalšieho považovať za porušenie 
základného práva. Je v právomoci všeobecných súdov vykladať a aplikovať zákony. Pokiaľ tento výklad nie 
je arbitrárny a je náležite zdôvodnený, Ústavný súd nemá príčinu doň zasahovať (I ÚS 19/02, I ÚS 
50/04)“.

Aj Ústavný súd vyslovil názor, že daňová kontrola nepredstavuje samostatné daňové konanie, ale je 
čiastkovým procesným postupom, ktorý sa uskutočňuje v rámci daňového konania; nie je teda 
samostatnou fázou daňového konania, ale úkonom správcu dane. Protokol o daňovej kontrole nemožno 
považovať za rozhodnutie, pretože ním sa daňovému subjektu neukladajú práva a povinnosti, ale je iba 
podkladom na prípadné vydanie platobného výmeru. Daňová kontrola je teda svojou povahou procesným 
kontrolným konaním, nie konaním rozhodovacím.

Daňové konanie sa v okolnostiach danej veci pre sťažovateľku začalo bez prvej inštancie, teda prakticky 
odvolacím konaním, pričom správca dane tak svojím postupom porušil základné zásady daňového 
konania (najmä zásadu zákonnosti, zásadu súčinnosti a zásadu rovnosti). Ak je konanie pred správnym 
orgánom vo veci sťažovateľky zaťažené tak výraznou procesnou vadou, že v danom prípade ani neprebehlo 
prvostupňové daňové konanie, nezostáva nič iné, ako konštatovať, že takéto procesné pochybenie 
daňového orgánu je vážnym porušením ustanoveného zákonného postupu ako podstatného znaku 
ústavne zaručeného práva na súdnu ochranu. 

Ďalej Ústavný súd uvádza vo svojom rozhodnutí, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia NS SR 
vyplýva, že NS SR sa sústredil iba na vecnú správnosť svojho rozhodnutia, pričom v tomto smere možno 
považovať odôvodnenie svojho rozhodnutia za skutočne dostatočné.
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Okrem uvedeného NS SR pri odôvodnení svojho rozhodnutia sa nijako nezaoberal procesnými 
námietkami sťažovateľky, ktoré sa v daných súvislostiach javia byť ako rozhodujúce a nezaujal stanovisko 
k tomu, či v napadnutom konaní boli alebo neboli porušené zásady daňového konania, hoci tieto 
sťažovateľka v doplnení odvolania namietala. NS SR nijakým spôsobom nereagoval na námietku 
sťažovateľky, že v danom prípade vôbec neprebehlo prvostupňové daňové konanie, čím jej mala byť 
znemožnená možnosť preukázať skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie a vyrubenie dane. 
Sťažovateľka pritom vychádzala z toho, že daňová kontrola nie je daňovým konaním a tiež tvrdila, že za 
daňové vyrubovacie konanie nemožno považovať jediný úkon správcu dane, a to je vydanie 
prvostupňového rozhodnutia. NS SR uvedené závažné tvrdenie sťažovateľky nielen neskúmal a nedal na 
tieto otázky ústavne konformné odpovede, ale v odôvodnení napadnutého rozhodnutia ani neuviedol, 
prečo tak neurobil, a preto podľa názoru Ústavného súdu napadnuté rozhodnutie NS SR treba považovať 
za arbitrárne.

Ústavný súd po zvážení všetkých uvedených okolností dospel k záveru, že v napadnutom daňovom konaní 
správca dane porušil základné princípy daňového konania tak zásadným spôsobom, že tieto chyby mohli 
mať za následok nezákonné rozhodnutie vo veci samej, pričom v dôsledku uplatnenia opravných 
prostriedkov sťažovateľom tieto chyby napravené neboli.
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Nosné témy Novín OZ PPP čísla 1 až 7 ( august-december 2012, január-február 2013 )

Naše občianske združenie pravidelne mesačne vydáva noviny v ktorých sa chceme venovať aktuálnym 
a zaujímavým témam. Z tohto dôvodu privítame akýkoľvek Váš článok, názor, alebo popísanie vlastnej 
skúsenosti. Čo budeme môcť to určite zverejníme. Veríme, že aj takouto formou dokážeme našim 
Partnerom a klientom pomôcť. 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) – noviny už vyšli v októbri 2012 
Problematika súdnych konaní pred všeobecnými súdmi, súdne poplatky, dĺžka konania a názor na 
Občiansky súdny poriadok. 
Noviny OZ PPP č. 4. (november, 2012)
Problematika exekučných konaní. Názor na spôsob výkonu exekúcie v SR. 
Noviny OZ PPP č. 5. (december, 2012)
Účtovníctvo a daňové poradenstvo pre podnikateľov a živnostníkov. Čo je to „reálny zisk“ firmy a ako sa 
odlišuje od daňového základu. Prečo musíme platiť dane aj z neuhradených pohľadávok? 
Noviny OZ PPP č. 6. (január, 2013)
Vymožiteľnosť práva na Slovensku. Čo pod tým rozumieme a čo pre to robíme. 
Noviny OZ PPP č. 7. (február, 2013)
Veľká rekapitulácia roku 2012. Čo sa stalo dobré, čo zlé a čo sa nestalo...?!

Kontakt
Sídlo (korešpondenčná adresa):  

Telefón: 

E-mail: 
Web: 

OZ Právne Prebudenie Poškodených
Suľany 243,  951 25 Hruboňovo

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

  ozppp@royaldevelopment.sk 
      www.royaldevelopment.sk 

Občianske združenie Právne Prebudenie 
Poškodených bolo zaregistrované MV SR  dňa 
17.5.2012

IČO: 42 209 986
DIČ: 2023576126
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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.

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“. 

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. 

Vaše príspevky pre OZ PPP môžete posielať na účet združenia: 
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. 



Noviny
Občianskeho združenia 
Právne Prebudenie Poškodených 10/2012

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.

www.royaldevelopment.sk Strana 21 / 24Október 2012
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Reklama: Desatoro objektívnej pravdy o pohľadávkach 
                   zo skúsenosti ROYAL DEVELOPMENT.
Tak často sa stretávame s nesprávnymi názormi poškodených veriteľov o dôvodoch vzniku a príčiny ich 
nedobytných pohľadávok, že sme k tomu urobili akési „Desatoro objektívnej pravdy“. Bohužiaľ, naši  
klienti si často zamieňajú svoje iracionálne emócie s relevantnou pravdou a realitou. Pre reálne 
vymoženie nedobytnej pohľadávky existuje vždy iba jedna cesta. Je jedno čo si myslíte, je jedno čo urobíte 
a je úplne jedno ktorou cestou sa vydáte – to je iba Vaše rozhodnutie! Ale iba jediná cesta je tá správna! 
Každá nedobytná pohľadávka má svoju cenu a každá má svoje riešenie. Na to nikdy nesmiete zabúdať. My 
Vám ale môžeme ukázať iba dvere, prejsť nimi už musíte sami... 

1. Za existenciu každej nedobytnej pohľadávky je vždy zodpovedný konkrétny človek! Či už ide 
o štatutára, alebo poradcu vo firme to, že pohľadávka vznikla a sú teraz s ňou problémy spôsobil vždy 
niekto iba svojim subjektívnym rozhodnutím v minulosti. Preto sa snažíme klientom radiť hlavne 
o prevencii. Je to jednoduchšie, ako už riešiť následky. 
2. To, že existuje nedobytná pohľadávka je vždy založené iba na jej nepoistení na začiatku! Vždy je to 
chyba zmluvy, alebo chýbajúce ručenie. Nepreverenie si bonity obchodného partnera. Chýbajúca 
rozhodcovská doložka v zmluve pre budúce riešenie sporov. Alebo iba ľahostajnosť k indíciám, ktoré 
naznačovali, že asi budú s týmto obchodným partnerom problémy. 
3. Je lepšie nič nerobiť, ako si vyrábať druhotnú platobnú neschopnosť!  Každý kto už zažil organizačné 
problémy a finančné náklady na vymáhanie nedobytnej pohľadávky určite oľutoval, že vôbec šiel do 
obchodu z ktorého takáto pohľadávka vznikla. Len a len dôsledná prevencia vopred môže eliminovať 
takéto problémy. Prečo robiť stále tie isté chyby?!
4. Skutočne vymôcť pohľadávku môže iba ten, komu táto reálne patrí! V prvom rade jedine majiteľ 
pohľadávky si sám a aktívne nedobytnú pohľadávku musí vymáhať. Iní mu môžu iba pomôcť, ale jeho 
problémy mu nikto celé nevyrieši. Iba pre Vás má pohľadávka 100% cenu! 
5. Nehnevajte sa na poslov zlých správ! Nie je nič horšie, ako keď majiteľ nedobytnej pohľadávky začne 
obviňovať iných za jej existenciu a nevymožiteľnosť. Je to základná chyba veriteľa začať viniť právnikov 
a iných odborníkov, ktorí pomáhajú pohľadávku vymôcť. Každý z nich len robí svoju prácu, ale nikto nie je 
všemocný a nevie robiť zázraky. Iba sa takto odplaší aj posledná nádej.
6. Každú pohľadávku treba vymáhať ihneď a razantne po jej splatnosti! Nie je nič horšie, ako stratiť 
mesiace a často aj roky bezmocným prešľapovaním na mieste a čakať iba na premlčanie pohľadávky. 
Pohľadávka, ktorá sa nevymôže od dlžníka do 6 mesiacov od splatnosti je silne problematická. Od 6 do 18 
mesiacov je polo stratená. A po 2 rokoch je takmer stratená. Každý dlžník, ktorý neplatí má na to svoj 
dôvod. Možno skrytý, ale on vždy existuje. 
7. Nespoliehajte sa na právnikov, že Vám Vaše nedobytné pohľadávky vymôžu! Veľký a základný omyl 
väčšiny veriteľov je, že si myslia, že jeho právnik mu s pohľadávkami pomôže – ich vymôže. Nevymôže. 
Možno dokáže vyhrať súd. Ale priniesol tým peniaze z pohľadávky? Svoju odmenu za zastupovanie 
a súdne konanie, ale chce zaplatiť... Exekútor voči dlžníkovi, čo už nič nemá exekúciu zastaví. Ale svoju 
odmenu chce aj tak uhradiť... 
8. Vymáhajte pohľadávky vždy iba ekonomicky optimálne a zmysluplne!  Koľkí veritelia akoby zabudli, že 
každá neuhradená pohľadávka ich už stála DPH 20% a daň z príjmu 19%. Samozrejme aj náklady na istinu. 
Takže už to, že nedobytná pohľadávka existuje stálo veriteľa iba voči štátu už 39% daní, ktoré musel z nej 
zaplatiť.
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Preto veľmi dôkladne zvažujte každý ďalší výdavok – náklad na vymáhanie takejto pohľadávky. 
Nezabúdajte, že nie je problém aj z neuhradenej pohľadávky mať nové a nové obrovské výdavky, ktoré sa 
Vám nikdy už nevrátia ako sú súdne poplatky, náklady advokáta, exekútorské poplatky, konkurzné 
poplatky a to nehovoríme o strate pracovného času, čo sa tomu budete musieť venovať.  Ale bez nových 
výdavkov pre tých, čo Vám reálne pomáhajú to nedokážete. Nešetrite preto na nesprávnom mieste! 
9. Ak to nejde inak, tak vzdajte zbytočný boj o nedobytnú pohľadávku! Často k tomu stačí iba prestať veci 
vidieť emočne a počúvať iných múdrejších, ktorí majú s vymáhaním pohľadávok väčšie skúsenosti. Každá 
pohľadávka má svoju cenu (ale iba pre jej prvého majiteľa) a to odpísať si ju ako nedobytnú do nákladov vo 
výške 19% straty na dani z príjmu. Takže každá pohľadávka, ktorá je uplatnená v konkurznom konaní, 
alebo márnom exekučnom konaní má cenu 19%. Na to nikdy nezabúdajte. 
10. Zverte svoje problémy do rúk skutočným profesionálom a odborníkom!  Najväčšie škody a problémy 
vo vymáhaní nedobytných pohľadávok si spôsobujú veritelia sami. Hlavne tým, že presadzujú svoje 
nereálne predstavy riešenia. Nepochopiteľne sa vnútorne stotožňujú s nesplniteľnými cieľmi. Plánujú si 
nezmysly a strašne zbytočne mrhajú svoje sily, čas a tiež peniaze. Pod vplyvom emócií a hnevu robia veci, 
ktoré iba škodia v dosiahnutí výsledku a často už iba chcú iracionálnu pomstu voči dlžníkovi. Iba 
profesionálna firma, ktorá má skúsenosti s vymáhaním nedobytných pohľadávok a ich správou a ktorá sa 
na problém díva z nadhľadu vie skutočne a reálne pomôcť. Naša zásada je doniesť veriteľovi pohľadávku 
aspoň vo výške istiny. Máme na to svoje postupy a riešenia, ktoré sú už osvedčené. Nechceme klientov 
urážať, ale považujeme za zbytočné vždy a odznova každého presviedčať o dôvodoch našich postupov. 
Robme každý čo vieme a Vy nechajte nás konať. Základný systém je stanovenie si času do ktorého sa má 
niečo stať a takýto cieľ potom dosiahnuť. Vždy klientovi urobíme právnu a vecnú analýzu problému 
s namodelovaním možného vývoja a potencionálneho úspechu. Iba klient sa potom rozhodne, ako 
budeme pokračovať a ktoré kroky je ochotný akceptovať. My vždy riešime veci iba v úzkej súčinnosti 
s klientom. Veď je to jeho majetok a v prvom rade je iba na ňom sa rozhodnúť ako ďalej. Takýto systém sa 
nám osvedčil, hlavne preto, že je pri takejto práci nevyhnutná dôvera a spolupatričnosť všetkých, ktorým 
záleží na výsledku.  Často ide o pomalý postup. Ale jedno vždy vieme garantovať, že určite využijeme 
všetky dostupné prostriedky a možnosti ako pohľadávku vymôcť. Ale treba rátať aj s tým, že nie vždy sa to 
podarí. To ale neznamená, že sme zle pracovali. Iba nevieme robiť zázraky.   

A niečo ešte naviac: Nezabúdajte, že spravodlivosť neexistuje. To nie je fráza na tému o nevymožiteľnosti 
práva, ktorú často počúvame. Je to holý fakt starý ako ľudstvo samo. Existuje iba vydreté víťazstvo na konci 
ktorého je (možno) Vaša vymožená nedobytná pohľadávka. Iba ten čo sa s tým stotožní bude chápať 
systém fungovania vecí okolo nás a prečo vlastne vôbec vznikajú dlhy a pohľadávky... 

ROYAL 
D E V E L O P M E N T

ROYAL DEVELOPMENT 
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
info@royaldevelopment.sk
www.royaldevelopment.sk
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Upútavka na Noviny OZ PPP č.4
Problematika exekučných konaní. Názor na spôsob výkonu exekúcie v SR.

Ide k nám exekútor! Neviem či bežného občana vydesí niečo viac, ako táto veta. Trúfnem si povedať, že ani 
zlá správa u doktora nie je tak strešná, ako okamih stretnutia s exekútorom. Prečo je to tak? Podľa môjho 
názoru je za tým celý sled historických skúseností a tiež právne neprebudenie ľudí. Exekútor a výkon 
exekúcie je logická súčasť právneho systému vymožiteľnosti práva. A tak je správne to aj chápať. Exekútor 
je na úplnom konci sporu. V našom štáte pred tým, ako exekútor príde a začne nám exekvovať majetok 
musí prebehnúť súdne konanie, rozhodcovské konanie, alebo správne konanie. V rámci týchto konaní je 
možné spraviť všetko zákonné pre obhájenie si svojho práva. A keď príde exekútor to znamená, že dlžník 
bol právoplatne určený a dlh oprávneného je reálny a skutočný. V našom štáte si ale dlžník obvykle až „do 
konca“ myslí, že nemusí hradiť svoje záväzky! Z mojej poradenskej praxe poznám toľko takýchto 
prípadov, až rozum zastáva. 
Mnohí ľudia si predstavujú exekútora ako nejaké „monštrum“, ktoré im berie peniaze a majetok. Pritom 
exekútor iba vykonáva to, čo už bolo prisúdené a určené. Na druhej strane veritelia očakávajú od 
exekútora, že im od dlžníka prinesie ich pohľadávku a ukončí ich spor. To ale v bežnej praxi je často zložité 
až nemožné. Pritom sa málokto zamyslel nad samotnou prácou exekútorov a samotného systému 
exekučného zákona. Podľa môjho názoru práve exekútori to majú z celého systému výkonu spravodlivosti 
a vymožiteľnosti práva najťažšie. Často iba od nich závisí, či celý súdny spor, vynaložené náklady na súdne 
poplatky a advokáta mali nejaký zmysel. Exekútor má veľké právomoci a možnosti, ale nie je všemocný! 
Vždy pri takejto téme mi príde na myseľ jeden môj kolega mediátor. Ten mal veľmi svojráznu predstavu 
o mediácii a exekúcii. Veľmi túžil po tom, aby mediátor mohol sporové strany rozhodnúť a hneď aj 
mediačnú dohodu exekučne vykonať... 

(Celý článok a ostatné zaujímavé informácie budete mať v Novinách OZ PPP č.4, ktoré vyjdú v novembri 
2012)

Ďalšie Noviny OZ PPP vyjdú v novembri 2012.
Budú venované problematika exekučných konaní a 

názoru na spôsob výkonu exekúcie v SR.


