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Úvodník Novín OZ PPP č.4
Pomóc ide k nám exekútor... utekajme!

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 pre mnohých tak strašná, 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“... Nemyslím si, že je to správny postoj. Tobôž nie od mediátora. Už v princípe 
takáto „túžba“ človeka je skôr prejavom jeho menejcennosti a nízkeho sebavedomia. Každý má robiť svoje 
remeslo. A mediátor má robiť dohody a nie exekúcie. 

Rozumný a právne prebudený človek žije tak, aby sa nemusel nikdy s exekúciou voči sebe, alebo svojej firme 
stretnúť! Bohužiaľ všeobecný prejav spoločnosti voči exekútorom je úplne nesprávny. Exekútor je 
univerzálne povedané „neobľúbená postava“. Je skôr odsudzovaný a nenávidený. Prečo to tak je? Podľa 
môjho názoru to spôsobujú dva dôvody. Za prvé je to všeobecná neznalosť práva a výkonu spravodlivosti. 
Tento dôvod je odstrániteľný – stačí sa iba právne prebudiť a začať študovať informácie. Ten druhý dôvod je 
ale vážnejší. Je to skôr postoj k morálke a poctivosti. Ľudia na Slovensku považujú totiž za „normálne“ 
neplniť svoje záväzky. Požičať si peniaze a potom ich nevrátiť. Nechať si dodať tovar a nezaplatiť ho. Nechať si 
vykonať nejaké práce a služby a neuhradiť za ne peniaze. Toto všetko drvivá väčšina Slovákov považuje za 
normálne! A táto zvrátenosť v morálnom hodnotení vecí spôsobila, že exekútor je neobľúbená postava. ON – 
exekútor totiž takýmto ľuďom raz pripomenie ich záväzky. Tie záväzky, o ktorých si mysleli, že sa ich už nikdy 
nebudú týkať. Takže priatelia, velebme exekútorov a želajme im do ich náročnej práce iba to dobré. Veď iba 
vďaka exekútorom a exekúciám možno aj Vy raz dostanete uhradené svoje pohľadávky od neplatiča, ktorý 
Vás niekde oklamal a podviedol. Exekútor je naša posledná legálna ochrana vykonania práva a 
spravodlivosti. Takže ak neuspeje exekútor, tak právo navždy prehralo. Na toto priatelia nikdy nezabúdajme!

S priateľským pozdravom
Ing. Miloš Valach
Predseda OZ PPP     

November 2012 www.royaldevelopment.sk
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Prečo sme založili Občianske združenie 
Právne Prebudenie poškodených 

Od našich Sympatizantov stále dostávame základnú otázku „Prečo sme založili Občianske združenie Právne 
Prebudenie Poškodených?“ Podrobnú odpoveď sme uverejnili v Novinách OZ PPP č.1 a tiež je dosť 
podrobne vysvetlená aj na našom webe www.royaldevelopnent.sk, v časti OZ PPP. Priatelia, treba iba čítať 
naše materiály a pozorne sledovať naše informácie. Pre stále pripomínanie dôvodu prečo sme založili OZ 
PPP, budeme v každých našich novinách zverejňovať preambulu stanov OZ PPP. Takže Priatelia 
a Sympatizanti OZ PPP, občianske združenie sme založili preto, aby sme aj Vám pomohli pochopiť veci okolo 
nás a naučili Vás dívať sa na tieto veci verejné trocha inak. Veríme, že iba takto je možné zlepšiť fungovanie 
našej spoločnosti a tým aj zlepšiť život nás a našich detí. Ďakujeme za pochopenie – Predstavenstvo OZ PPP. 

Pobavte sa.

 

Preambula Stanov Občianskeho združenia Právne Prebudenie Poškodených.

V dnešnej dobe zvyšujúcich sa nárokov na ovládanie rôznych zákonov a predpisov má bežný občan veľký 
problém udržať svoju kvalitu života a svoju životnú úroveň v stave keď neporušuje žiaden zákon, predpis a 
zmluvu. Tento istý problém platí aj u malých a stredných podnikateľov, ktorí si nemôžu z ekonomických 
dôvodov dovoliť platiť drahých konzultantov a právnikov pri riešení ich každodenných problémov. Tento 
stav spôsobuje, že veľa občanov a podnikateľov utrpí značné ekonomické, ale aj morálne škody iba z dôvodu, 
že nie sú schopní prakticky ovládať bežnú logistiku konania štátnych inštitúcií a tiež veľkých spoločností. 
Takéto situácie vedú k veľkému množstvu právnych sporov, čo neprimerane zaťažuje súdy a iné príslušné 
odvolacie orgány štátnych inštitúcií. A nakoľko takýto občan, ktorý už pri začiatku problému nebol schopný 
správne reagovať na ním vykonané právne úkony a preto spravil mnohé fatálne chyby vo svojom zdôvodnení 
a obrane nemá následne takmer žiadnu šancu svoj spor vyhrať. Toto vedie k všeobecnému zdôvodneniu tzv. 
nevymožiteľnosti práva na Slovensku. Bežní občania nerozlišujú zásadný rozdiel a to, či pri ich 
subjektívnom pocite krivdy nebola chyba a dôvod nie je v tom, že právo bolo zle interpretované, ale v tom, že 
práve títo bežní občania svojim vlastným konaním a svojou vlastnou právnou negramotnosťou si spôsobili, 
že ich záujmy boli neuspokojené. Takéto situácie v živote spoločnosti vedú k trvalej frustrácii občanov a iba 
upevňujú ich presvedčenie, že riešiť spory a problémy sa nedá tak, aby bola vykonaná spravodlivosť. Pritom 
existuje mnoho možností, ako sa dajú spory, problémy a aplikácie spravodlivosti v rámci denného života 
občanov Slovenska funkčne vyriešiť. Na prvom mieste je to právna osveta a psychologické pochopenie 
fungovania štátu a jeho inštitúcií. Tiež pochopenie fungovania veľkých súkromných spoločností a ich 
systému podnikania voči svojim obchodným partnerom. Je potrebné občanom vysvetľovať a približovať 
právne pojmy spotrebiteľských zmlúv a obchodných podmienok nebankových spoločností požičiavajúcich 
peniaze. Sme presvedčení, že iba zvýšením takejto právnej a psychologickej gramotnosti občanov a malých 
a stredných podnikateľov vytvoríme na Slovensku prostredie z menším počtom neukončených sporov a 
krívd. Najlepšia obrana je prevencia v rámci vzdelávania a aj konkrétna pomoc občanom pri riešení ich 
problémov a k tomu smeruje úsilie nášho združenia.    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dobre podplatený a skorumpovaný nepriateľ sa potom následne stáva najlepším priateľom. Obvykle to býva 
najvýhodnejší a najlacnejší spôsob ako poraziť svojich nepriateľov a ako súčasne nadobudnúť nových 
priateľov.
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Stačí sa iba dívať

Od prvých aktivít a prezentácie Občianskeho 
združenia Právne Prebudenie Poškodených sa 
nám hlásia ľudia s rôznymi postrehmi a krivdami 
na veci, ktoré sa dejú okolo nás. Je to rôzna zmes 
verejných, osobných a tiež podnikateľských 
otázok, odpovedí a názorov. V takmer všetkých 
podnetoch, ale dominuje jeden fenomén, ktorý 
chceme teraz podrobnejšie analyzovať. Ľudia 
m a j ú  m n o h o  o s o b n ý c h  s k ú s e n o s t í  
s nefungovaním štátu a jeho orgánov. Väčšina ľudí 
sa díva veľmi skepticky aj na samotné smerovanie 
Slovenska v rámci EÚ. Vyjadrujú rozpačité 
názory na našich politikov. Nechápu a nie sú 
presvedčení, že veci verejné, ktoré sa okolo nich 
dejú sú v ich prospech. Ale aj napriek tejto 
všeobecnej spoločenskej skepse si prakticky 
všetci tí, ktorí sa nám ozvali myslia, že je potrebné 
s tým niečo urobiť a veci zmeniť. Podľa drvivej 
väčšiny sa všetko dá zmeniť tým, že sa 
v parlamente zmenia príslušné zákony a potom už 
bude dobre. A čo je fenomenálne zaujímavé, 
takmer všetci aj vedia ktoré zákony treba zmeniť 
a ako ich treba zmeniť, aby už bolo všetkým len a 
navždy dobre! Rozum zastáva pri pomyslení, že 
títo inteligentní ľudia, ktorí sa denne pechoria 
aby prežili v tomto malom štáte veria, že niečo sa 
môže zmeniť tým, že politici zmenia nejaký zákon! 
Samozrejme, každá zmena zákona prinesie niečo 
nové. Bohužiaľ, obvykle sú to iba nové problémy 
a nové konflikty v spoločnosti. A tak sa OZ PPP 
rozhodlo, že sa v budúcnosti viac sústredí na tento 
„zákonný“ fenomén. Právne neprebudeným 
a poškodeným ľuďom budeme vysvetľovať, že 
takto sa veci k lepšiemu určite nezmenia. Žiadna 
právna norma, žiaden právny predpis nič 
nezmení a nenapraví  v spoločnosti, kde vládne 
korupcia, neodbornosť, politická arogancia, 
občianska ľahostajnosť a kde vládne ľudský - 
občiansky strach! Zákony sú jedno. Druhé je ich 
aplikácia v každodennom živote. A tretie a to 
najdôležitejšie, je rešpekt a dôvera v orgány, 
ktoré ich presadzujú. Takže ak chceme zlepšiť 
život okolo nás je potrebné v prvom rade začať 
zlepšovať seba, svoju rodinu, svojich priateľov

atď... až po ten zákonodarný parlament. Veď 
Slovenská republika tu nie je iba pre 150 
poslancov a cca 200 000 úradníkov!  Je tu hlavne 
pre ostatných 5 miliónov jej občanov. A problém, 
ktorý vidíme je práve v tom nazeraní na tieto veci. 
Tých 5 miliónov občanov podľa našich politikov 
a všemocných úradníkov je tu iba preto aby slúžili 
a otročili a robili na 150 poslancov a cca 200 000 
úradníkov. Tak a toto si treba v prvom rade 
uvedomiť! Takto to naozaj funguje a to je 
východisko pochopenia a smerovania pre 
akúkoľvek novozákonnú zmenu. 

Stačí sa iba dívať! Zákon ktorý má niečo zlepšiť!? 
Príklad: Vláda SR rozhodla, že Slovensko 
potrebuje a bude mať iba jednu zdravotnú 
poisťovňu. Ideálna odpoveď či je to dobré, alebo 
zlé neexistuje. Sú vyspelé štáty, ktoré majú iba 
jednu zdravotnú poisťovňu a sú iné, ktoré majú aj 
desiatky poisťovní. V princípe fungujú oba 
systémy. Naša najmúdrejšia vláda, ale zistila, že 
pre Slovensko existencia viacerých poisťovní – 
hlavne tých súkromných zobralo z verejných 
zdrojov „vraj“ 900 miliónov EUR. Sprostosť, ale to 
pre našich občanov nie je dôležité. Oni si hlavne 
pamätajú to veľké číslo a pomenovaného vinníka 
– súkromné zdravotné poisťovne. A štát sa preto 
rozhodol, že odkúpi súkromné zdravotné 
poisťovne. Hovorí sa, že na to bude treba 400 až 
700 miliónov EUR!!! Vyhodiť tieto peniaze na 
zaplatenie veľmi pochybných hodnôt – 
kmeňového stavu poistencov súkromných 
poisťovní je nepochopiteľné. Alebo aj 
pochopiteľné, ak sa podívame, prečo je to pre 
našu vládu také dôležité.
Vyhodiť možno až 700 miliónov EUR je 
nehanebné. Len obyčajná návratnosť týchto 
zdrojov bude desiatky rokov! Z týchto 
zaplatených peňazí zdravotný systém nič nezíska. 
Pacienti nebudú mať lepšie lieky. Chorí ľudia 
nebudú mať kvalitnejšie operácie. Lekári 
a zdravotné sestry nebudú mať vyššie platy. A na 
WC štátnych nemocníc sa neobjaví existencia 
toaletného papiera. Pacient – občan nezíska
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jednoducho týmto vyhodením možno 700 
miliónov EUR vôbec nič! Naši najmúdrejší 
politici „nevysvetlili“, prečo neurobia za tieto 
peniaze niečo iné. Ak by štát investoval tých 700 
miliónov EUR do svojej Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne, tak poistenci by aj sami v septembri 
2013 do nej prestúpili. Urobili by to dobrovoľne 
a tým by ostatné súkromné zdravotné poisťovne 
jednoducho skrachovali. A tieto peniaze by 
totálne zlepšili zdravotníctvo na mnoho rokov 
a štát by tiež dosiahol svoje – mal by tú  jednu 
jedinú vysnívanú zdravotnú poisťovňu. 

Ale takto to naša vláda urobiť nechce. V tomto 
kšefte nejde totiž o prospech 5 miliónov občanov,  
ale iba o prospech niekoľkých oligarchov. Tí

dostanú svoj podiel z koristi štátneho rozpočtu 
cca 700 miliónov EUR. A občan zase dostane iba 
z koláča dieru. Sme veľmi zvedaví potom, ako 
naša vláda tento kšeft urobí a keď naši 
oligarchovia v televíznej smotánke budú 
rozprávať – filozofovať o živote, či budú naozaj 
vyzerať šťastnejší. Po skúsenostiach za 
posledných 20 rokov si myslíme, že politici budú 
naozaj vyzerať veľmi spokojne a vyrovnane a 
oligarchovia budú šťastní a usmievaví. Ale ako 
budú vyzerať slovenskí pacienti...? Možno práve 
teraz po 20 rokoch sa ten bežný občan konečne 
právne prebudí a nebude už vyzerať tak spokojne 
a šťastne. Možno konečne spraví niečo, z čoho 
zamrzne úsmev našim politikom a ich 
oligarchom. Nechajme sa prekvapiť!?

(Autor: redakcia OZ PPP)

Ekonóm SAV Peter Staněk: 
Čaká nás prepúšťanie a sociálna kríza

Na zamestnanosť primárne nevplývajú zmeny v Zákonníku práce, ale hospodárska recesia, upozorňuje 
krátko po prijatí novely ekonóm Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied Peter Staněk. Podľa neho 
sa máme na čo „tešiť“ – po súčasnej kríze spotreby nás čaká ešte silnejšia kríza nezamestnanosti, ktorá môže 
vyústiť do sociálnych nepokojov. V exkluzívnom rozhovore pre náš spravodajský portál Aktuality.sk ďalej 
hovorí napríklad o tom, že keby sa menej podplácalo, bolo by aj na platy učiteľov...

V auguste minulého roku ste v rozhovore pre náš portál Aktuality.sk povedali, že to, čo sme zažívali vtedy, 
nie je ešte kríza, ale že kríza nastane až v januári 2012. Dovoľte preto otázku: Ako ste spokojný so svojou 
predpoveďou – vyšla vám? Sme už naozaj v kríze toho pravého razenia?
Po dlhovej kríze sa začína naplno prejavovať kríza globálnej spotreby, presne podľa mojich predpokladov. 
Táto fáza krízy znamená, že sa všade vo veľkom prepúšťa, všetko sa mrazí a reálna úroveň väčšiny 
obyvateľstva klesá alebo stagnuje. Nie je to len domáci jav, je to vidieť napríklad aj na tom, že už aj Nemci 
začínajú siahať na svoje úspory. Takáto situácia znamená, že klesá spotreba vo všetkých typoch odvetví, 
väčšina podnikateľov sa dostane do stavu optimalizácie, vrátane optimalizácie počtu zamestnancov. Na rad 
pôjdu najskôr agentúrni a dočasní zamestnanci, a kmeňových si ponechajú a budú dúfať, že situácia sa o pol 
roka, o rok zlepší. Ale ona sa nezlepší, a tak začnú prepúšťať aj kmeňových zamestnancov. Kríza sa prejaví 
naplno, sme svedkami napríklad 30-percentnej nadprodukcie v automobilovom priemysle, a tak krízu 
globálnej spotreby vystrieda kríza nezamestnanosti a po nej príde sociálna kríza.

(Poznámka redakcie Novín OZ PPP – článok zverejňujeme zo zdroja portálu Zoznam.sk zo dňa 9.11.2012)
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V tejto situácii prichádza k dôležitým zmenám, napríklad v oblasti Zákonníka práce. Konkrétne zmeny 
nastanú napríklad pri dohodároch. Je podľa vás reálne, že každý tretí dohodár dostane od 
zamestnávateľa riadnu pracovnú zmluvu, ako to očakáva vláda?
Pokiaľ budú hovoriť rôzne skupiny, že to prepúšťanie, ku ktorému bude ďalej dochádzať, je otázkou zmien v 
Zákonníku práce, tak to nebude pravda. Kľúčovým problémom je recesia a prebytok vo výrobe. Samozrejme 
sa popri tom zvezie aj prepúšťanie agentúrnych zamestnancov a podobne, ale kľúčový problém nie je v 
zaťažení odvodmi, ale v celkovej recesii. Problémom, ktorý sa týka dohodárov, je ten, že ak sa im príjem z 
dohody stal jediným príjmom a oni si neplatia rôzne odvody, napríklad aj na penzijné poistenie, tak z čoho im 
neskôr tie penzie budú vyplácané? A budú chcieť aspoň minimálnu sadzbu. A z čoho im tie penzie budú 
vyplácané, keď do systému nič nepriniesli? Smutným paradoxom je to, že sa môže stať, že tí, ktorí 
nepracovali, budú mať vyššie penzie ako tí, ktorí pracovali alebo pracovali na dohodu. Celkovo za zhoršeným 
postavením dohodárov nebudú zmeny v Zákonníku, ale tá celková recesia a kto tvrdí, že za to môže 
zákonník, klame. Dostávame sa do recesie, ktorej výsledkom bude menšia potreba práce, to je ten problém.

Hospodárstvo, vlastne celý HDP, v poslednom čase opäť držia nad vodou automobilky. Ako si 
vysvetľujete, že tento segment sa oklepal z krízy ako prvý? Zrejme nejde len o bezodný ázijský trh, keďže 
už aj Čína hlási prvé stagnačné príznaky... Alebo si myslíte, že je to len dočasné vyšvihnutie nahor? A ako 
budú na tom slovenské automobilky?
Prvá vec, ktorá by nás mala zaraziť, je, že šéfom Kie v Žiline sa stáva šéf stratégie z Hyundai. To znamená, že 
Hyundai sa chystá na strategickú zmenu. Ďalšia vec – Peugeot v Trnave zastavuje na tri týždne produkciu. 
Tretia vec – Volkswagen hovorí o výrobe elektromobilov. A čo je výhoda elektromobilov? Nenávratná 
dotácia 5 500 eur na predaný voz, a tá sa vyplatí z peňazí krajiny, kde sa automobil predá. A teraz si zoberte, 
že si tu Nemci, alebo hocikto iný, budú môcť nakúpiť takéto autá, odvezú si tieto ekologické autá domov a 
slovenský rozpočet bude zaťažený sumou 5 500 eur na každé jedno predané u nás. Samozrejme, bude sa 
vyrábať, zaznamená sa export, HDP bude 2 – 2,5 %, ale...

Stále si myslíte, že je reálna hyperinflácia na úrovni od 20 do 40 %? Kedy by takáto apokalypsa mohla 
nastať?
Problém nekrytých peňazí sa určite musí prejaviť skôr či neskôr aj v hyperinflácii. Inflácia nie je dôsledok 
ekonomického rozhodnutia, ale je to otázka politického rozhodnutia. Ide o tri veci. Prvá – otázne je, ako je 
viazaný európsky rozpočet na obdobie 2014 – 2020 na eurozónu. Druhá – žiadna krajina nechce dať do 
rozpočtu viac ako dostane, to znamená 1,2 % HDP. To znamená, že európsky rozpočet bude na úrovni 160 
miliárd eur ročne. Tretia – to znamená, že to nebude stačiť na pokrytie potrieb, ktoré európsky rozpočet má. 
Ďalej to znamená, že nebudú peniaze na ďalších nových členov. Aby ste vyriešili rovnováhu medzi 
potrebami a zdrojmi, musíte sa rozhodnúť – buď domáce kofinancovanie, možno desať, pätnásť, niekde 
dvadsať, tridsať percent, revolving znamená, že časť prostriedkov budete musieť Európe vrátiť, nikto nevie v 
akom čase, niektoré do dvoch, do piatich rokov a podobne. A nebudú sa podporovať regionálne projekty, ale 
nadnárodné, ako napríklad Podunajská stratégia.

Možno trochu zjednodušená otázka, ale predsa: ktorá z vlád, ktorá zažila krízu, teda prvá Ficova, vláda Ivety 
Radičovej, alebo súčasný kabinet – podľa vás zápasí s krízou najlepšie? Kto prijíma najlepšie 
opatrenia?Nechcem sa vyjadrovať na tému kvality vlád. Prvá vláda bola 4 roky, druhá rok a pol a tretia šesť 
mesiacov. Čiže už takto je to nezrovnateľné. Prvá Ficova vláda celkom úspešne zvládla prvé fázy krízy, 
podarilo sa jej vyhnúť nástrahám, ktoré stretli iné krajiny. Otázka je, či sa ďalším problémom dalo vyhnúť 
používaním nástrojov ako v rokoch 2006 až 2010, alebo neskôr nástrojmi prijatými v rokoch 2010 a 2011. Môj 
názor je, že nedalo, lebo kríza sa modifikovala. Začínala ako hypotekárna, potom banková, neskôr dlhová
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v Európskej únii, tá prešla do krízy spotreby a tu sa neodvážim hodnotiť činnosť vlád. Otázne je, či sa riešia 
príčiny krízy. Žijeme v čase obrovskej polarizácie, kedy 5 % ľudí vlastní 90 % svetového kapitálu. Tí obyčajní 
proste riešia svoju spotrebu úvermi a keď je tých úverov veľa, je jasné, že to raz muselo padnúť. Teórie rastu 
jednoducho nefungujú – teda že keď budem zvyšovať spotrebu, zvýši sa produkcia a zvýšia sa aj platy. No a 
ešte je tu rakovina spoločnosti – obrovská korupcia, obrovský rozmer daňových únikov, šedej či inej 
ekonomiky. O rozmere korupcie si môžeme spraviť úsudok aj podľa toho, že podľa analýz spoločnosti 
McKenzie a Gartner sa v Európe odhaduje na úroveň 320 až 350 miliárd eur. Preto sa hovorí o 
neudržateľnosti európskeho modelu. Odhad korupcie na Slovensku je na úrovni štyroch miliárd eur ročne. 
Ďalším problémom je presun head office spoločností zo Slovenska do daňových rajov. Česká ekonomika 
príde takto o sto miliárd korún ročne. Na Slovensku odhadujeme aj spolu s daňovými únikmi stratu troch 
miliárd eur ročne. Ďalej tu máme optimalizáciu daňových nákladov, operácie na hrane zákona. Nemecké 
firmy robia takéto operácie podľa nemeckých odhadov na úrovni 400 miliárd eur ročne. Nikto nič nerieši. K 
tomu máte šedú ekonomiku, ktorá sa odhaduje na bilióny eur ročne, ďalej máte čiernu ekonomiku, ďalšie 
miliardu, samozrejme bez daní, bez odvodov. Stále má právo niekto v Európe tvrdiť, že nie sú peniaze na 
riešenie problémov a že sa dajú riešiť len pomocou zvyšovania daní, škrtov sociálnych dávok a podobne? 
Rieši niekto na Slovensku napríklad, že verejné obstarávanie na úrovni 4 miliárd eur ročne prinesie záťaž 
navyše (korupcia) na rozpočet na úrovni miliardy eur ročne? A rieši tu niekto tieto veci? Aj keď máme novelu 
zákona o verejnom obstarávaní a pani podpredsedníčka úradu, ktorý ma na to dohliadať, odchádza, pretože 
jej došiel domov náboj? Nezabudnite, že ide o obrovské peniaze, kedy náklady na odstránenie 
nepohodlného človeka sú v porovnaní s tým zanedbateľné. Zoberme si také Grécko. Z Grécka odtieklo vyše 
260 miliárd eur do zahraničia. Keby nemali korupciu, nepotrebovali by žiadne pôžičky. Áno, mali tam 
trinásty a štrnásty dôchodok pre ľudí v štátnej správe, skorý odchod do dôchodku, ale ide o omrvinky proti 
tomu, koľko korupčných peňazí bolo v obehu. Keby mala nemecká vláda k dispozícii úroky z kont 1 700 
najbohatších ľudí, ktorí majú peniaze vo Švajčiarsku, ročne by z týchto úrokov mala k dispozícii 11 miliárd 
eur. Keby mala prístup k všetkým úsporám, ktoré sú uložené mimo zákony Nemecka, ten príjem by mohol 
byť na úrovni vyše 120 miliárd eur. Stále má niekto právo hovoriť, že nie sú peniaze na riešenie krízy? Politici 
o tom na úrovni Bruselu vedia, preto je zásadná otázka, prečo sa tieto peniaze nepoužijú na riešenie dlhovej 
krízy.

Aký je podľa vás hlavný motivátor toho nevšímania?
Veľmi jednoduchý. Zoberte si príklad jedného nemenovaného mediálneho magnáta. Politické elity sú 
závislé na jeho peniazoch, a tak mu vytvárajú priestor na zarábanie. On ovplyvňuje a zosadzuje vlády v 
demokratických krajinách. Trikrát hádajte, koho tým myslím. Jeho majetok je výrazne väčší ako majetok 
Georga Sorosa, presahuje 6 miliárd dolárov.

Ktoré z odvetví hospodárstva považujete s dnešnými informáciami za najohrozenejšie? Inak povedané, 
zamestnanci ktorého sektoru sa môžu najviac obávať o otrasy na pracovnom trhu?
Stavebníctvo. Po utlmení výstavby administratívnych priestorov či bytov stavebníctvo nemá priestor na 
rozvoj. Stavebníctvo možno prepustí 50 tisíc ľudí, výstavba diaľnic sa týka len troch štyroch firiem a tie malé 
a stredné firmy, ktoré by sa mohli zviesť na zatepľovaní budov, tak čakajú na spustenie tohto projektu, ktorý 
sa nerozbehol ani po troch rokoch. Jeho trvanie by pritom mohlo byť vyše 10 rokov, znižovali by sa náklady na 
prevádzku týchto budov a udržala by sa zamestnanosť.

Pred rokom ste radili občanom, aby na úspory nesiahali. V mnohých rodinách však napríklad vplyvom 
straty zamestnania sa tieto úspory vyparili. Máte v tejto situácii nejakú radu?
Čokoľvek dnes spravíte, je otázkou strát. Aj nákup zlatých tehál, ak by na to niekto mal, tak prináša straty.
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Osobne odporúčam sa pri uvažovaní, čo s financiami, nehýbať sa. Zotrvajte v pozícii, v ktorej ste. Akýkoľvek 
pohyb znamená zvýšenie rizika. V žiadnom prípade by som neinvestoval do sľubovaných výnosov akciových 
a kapitálových trhov. Všetko sú to len bubliny. Určite treba aj kvôli zvyšujúcej sa hrozbe nezamestnanosti 
myslieť na rezervu. Aj kvôli tomu, že zmrazené platy nie sú krátkodobá záležitosť. Ale to neznamená, že 
životné náklady nebudú rásť. V takomto prípade sa rezerva nestáva zdrojom príjmu na starobu, ale na 
prežitie. Zaujímavé je sledovať projekt bankovej únie. Európska centrálna banka bude rozhodovať o prežití 
bánk. Ale ak tieto banky skrachujú, tak náklady budú znášať jednotlivé krajiny, kde sa nachádzajú. A ak budú, 
a to budú, banky rozdelené na strategické a nestrategické, sporitelia by si mali svoje vklady uložiť do tých 
strategických. Ak si myslíte, že tento projekt má slúžiť na ochranu vyše 6-tisíc bánk v Európskej únii, tak ste 
na omyle. 8 finančných konglomerátov ovplyvňuje 80 % finančných trhov v EÚ. Ak zachraňujeme 
španielske banky, zachraňujeme v skutočnosti nemecké banky.

Ako vnímate fakt, že ani po zavedení fiškálnych modulov do registračných pokladní sa nedarí bojovať s 
daňovými únikmi? Pritom práve výber daní je priestorom, ktorý by mohol štát lepšie využiť na svoje 
príjmy...
Odpoveď je veľmi jednoduchá. Čoraz väčšie množstvo efektívnych subjektov odchádza do daňových rajov. 
Tí neefektívni ostanú tu. Pri daňovom zaťažení jedno percento nemôžete konkurovať ani s 21-percentnou 
sadzbou dane, ani s 19-percentnou. Keďže platí smernica únie proti dvojitému zdaneniu, ak ste už raz 
zdanení napríklad v daňovom raji, dodatočne už dane platiť nemôžete. Kým pred troma rokmi bolo asi tisíc 
takýchto subjektov zo Slovenska, dnes je to vyše 3 a pol tisíca. A pri únikoch desiatok miliárd je to 
samozrejme cítiť. Vždy je tu snaha firiem optimalizovať svoje daňové zaťaženie, vrátane možnosti odchodu 
do daňového raja. Ak by niekto v Únii chcel s tým bojovať, ako prvé by sa musela zmeniť legislatíva na Cypre, 
Bahamách a podobne. V roku 1995 prišla OECD so smernicou boja proti daňovým rajom. O sedem rokov 
neskôr túto smernicu analyzovala francúzska akadémia vied a zistila, že najväčším porušovateľom smernice 
proti úniku daní boli vlády národných štátov. A na ich čele stála vláda Veľkej Británie. O akej snahe o 
zamedzenie daňových únikov hovoríme? Nejde už len o snahu niektorých firiem, ide už o systémové 
prekážky v boji s týmto problémom.

Dokedy bude podľa vás Nemecko zachraňovať euro? Nie je eurozóna a aj celé euro už za zenitom?
Nemecko už dávno hovorí o zoštíhlení Európskej únie, sme svedkami rečí o dvojrýchlostnej Európe a 
podobne. Zatiaľ nebudú robiť nič, lebo ich na budúci rok čakajú voľby a táto téma by sa hneď stala 
predmetom predvolebného boja. Druhá vec je, že keď Nemci zaplatili daň za zjednotenie Nemecka, a tá 
bola 2 bilióny eur, nikto im z Európy nepomohol. Dnes preto vzniká logická otázka, prečo by oni mali 
sanovať iné krajiny. Odpoveď je jediná – pretože 40 % ich produkcie ide do krajín Európskej únie. Nemecko 
má trvalé prebytky produkcie, a preto vyhovovalo, keď ho umiestňovali na európsky trh. To, že sa tieto 
krajiny pri tom zadlžovali, bola druhá vec. V momente, kedy aj Nemci prijímajú úsporné opatrenia, možno 
očakávať, že časť tejto produkcie už nebudú vyvážať do krajín únie. Pred Nemcami vyvstáva otázka, kde 
nájdu nové odbyty a či domáca spotreba dokáže vykryť straty z exportu. Nové trhy budú problém, aj Čína, 
ktorá je obrovským trhom, má vlastné produkčné kapacity a firmy, ktoré budú chcieť tovar exportovať. India 
je inde, 70 % produkcie, ktoré sa tam vyrobia, sa tam aj spotrebuje. Arabské krajiny podporujú z 30 percent 
zisku používanie nových technológií, tretinu na odsoľovanie vody a tretinu využívajú na vnútornú 
infraštruktúru. Krajiny ako Nemecko, ale aj iné, budú mať obrovský problém, pretože už teraz odhady 
vianočných tržieb hovoria o dvadsaťpercentnom prepade a navyše vláda odporúča svojim občanom šetriť, 
šetriť, šetriť, a tak zvýšenie domácej spotreby je otázne.

Kde bude postavenie Slovenska v takto prerozdelenej, alebo inak povedané zoštíhlenej Európskej únii?
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Mnohé nemecké kruhy berú kvôli previazanosti ekonomík Slovensko ako ďalší spolkový štát. Našťastie sa 
slovenskej elite nepodarilo spraviť také kroky, ktoré by vzbudili nedôveru voči Slovensku. Aj keď existujú 
isté výhrady napríklad voči pomalosti súdnych konaní a podobne. Zatiaľ je Slovensko brané ako súčasť toho 
nového jadra eurozóny. A ak nespravíme žiadnu chybu, mali by sme byť tak braní aj naďalej. Treba si 
uvedomiť ale jednu vec – Európa sa začína deliť na severnú a južnú. Jazýčkom na váhach sa stane stredná 
Európa. Tá má dobré vzťahy na východ, teda Rusko a Čínu, i na západ. Tým myslím vyspelé ekonomiky. V 
takom prípade nastáva otázka, či stredná Európa bude hovoriť jedným hlasom, alebo štyrmi rozdielnymi 
hlasmi. Je pravdepodobné, že takýto stav, kedy bude stred hrať kľúčovú rolu, nastane a bude dôležité, akým 
hlasom bude hovoriť. A je všeobecne známa previazanosť českého hospodárstva na nemeckú ekonomiku, 
rovnako tak aj slovenského. Zatiaľ máme na to, aby sme boli v lepšom klube, všetky predpoklady.

Predstavte si hypoteticky situáciu – máte disponibilných 10-tisíc eur. Kam s nimi dnes? Uložiť v banke, 
investovať do nehnuteľností? Čo najmenej stráca hodnotu?
Nech ich nechá tam, kde ich má. Treba sa však vrátiť k tomu, čo som už povedal, o delení na strategické a 
menej strategické banky. Strategické banky nenechajú padnúť. Tým som vám odpovedal, čo s tými peniazmi 
treba spraviť. Problémom Slovenska ale je, že Die Erste Bank i Reifeisen Bank sú chápané ako malé banky.

Zaujímavá diskusia prebiehala na Slovensku v súvislosti s otázkou, či majú alebo nemajú byť obchody v 
nedeľu zavreté. Stali sme sa svedkami rôznych argumentov – od sociálnych, podľa ktorých by mali mať 
ľudia viac času na spoločné, rodinné trávenie, až po ekonomické – obchod sa bál, že zákazník odíde do 
zahraničia a to by viedlo k strate pracovných miest pre predavačov. Boli to racionálne úvahy? Myslíte si, 
že by zatvorené obchody jeden deň v týždni ovplyvnili ekonomiku?
Pri tom zhone, ktorý zažívame, je nedeľa pre mnohých mála z chvíľ, kedy si môžu nakúpiť. Navyše myslieť si, 
ako niektorí politici na Slovensku, že zavrieme obchody a rodina bude tráviť čas spolu, je naivné. Navyše je 
tu otázka, či by obchod držal taký stav zamestnancov, ako má dnes. No ale ak by obchodníkom záležalo na 
tom, čo sa tu deje, stačí im zvýšiť podiel domácich výrobcov na svojich pultoch. Prispeli by tak nielen k vyššej 
zamestnanosti u svojich slovenských dodávateľov, a tým aj k vyššej kúpyschopnosti domáceho obyvateľstva. 
Načo by som si mal kupovať čínske sušené slivky, keď si môžem kúpiť slovenské a pritom ide o výrobok, ktorý 
bol typický pre Slovensko. Prečo sa ale na prácu pozerať len cez stereotypy 8 hodinových úväzkov? Čo keď 
niekomu vyhovuje pracovať len tri hodiny a viac chce byť s rodinou? Porovnáva sa produktivita práce medzi 
jednotlivými krajinami, no zoberte do úvahy, že v Európe sa pracuje aj o 200 hodín ročne menej ako v USA. 
Ale keby sa ľuďom, ktorým to vyhovuje, umožnilo pracovať napríklad tie tri hodiny a takto zamestnaný 
človek by chodil do práce spokojný, malo by to väčší vplyv na zamestnanosť ako úvahy o tom, čo by so 
zamestnanosťou spravili zavreté obchody jeden deň v týždni.

Irán hrozí zastavením dodávok ropy do Európy, rôzne ďalšie špekulácie prichádzajú aj z iných krajín. Ak 
by prišlo k vojne na Blízkom východe, plus k tomu súčasná kríza – čo by to všetko znamenalo pre životnú 
úroveň v Európe?
Takáto situácia, kedy by Irán zastavil prísun ropy a podobne, by vyhovovala všetkým tým, ktorí nebojovali s 
krízou, schovalo by sa všetko pod toto vysvetlenie. A mienka sa ovplyvní tak, že tam niektorý štát 
napochoduje a obnoví dodávky ropy do Európy... Ak je však konflikt s Iránom len súčasťou reťazca vojen, od 
Arabskej jari, cez Egypt, Afganistan, tak si treba položiť otázku, akú úlohu hrá dnes geopolitika. Geopolitika 
používa ekonomiku ako nástroj na dosiahnutie nových mocenských pozícií. A pokiaľ geopolitika, a všetky 
náznaky hovoria, že tomu tak je, rozohráva takúto hru, tak to, o čom hovoríte, bude prejavom nového 
prerozdelenia vplyvu na Zemi so všetkými dôsledkami. Zoberte si Irak. Myslíte si, že keby médiá a politici 
tak výdatne nepodkurovali pod nenávisťou, že by americká verejnosť tak podporovala vojenský zásah. ide
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o nové prerozdelenie vplyvy na planéte Zem. To je aj odpoveď na otázku, prečo sú americké zbrojárske 
zásoby také obrovské, hoci zdanlivo nemajú nepriateľov. A na boj proti teroristom nepotrebujete také 
gigantické zbrojárske výdavky. Hlavne v čase, keď máte bezpilotné lietadlá a podobne, ako sa to robilo 
nedávno pri likvidácii príslušníkov Hizzballáhu. Nepotrebujete stovky miliárd dolárov.

Podľa analýzy Svetovej banky sa v priestore V4 najlepšie podniká na Slovensku. Čím to však je, že žiadne 
mohutný nával investorov neprichádza? Slabé štátne stimuly, alebo proste len recesia?
Logicky ani nemohol prísť, pretože v čase krízy všetci osekávajú náklady, rozvojové programy, firmám ide o 
prežitie. Nezabudnite napríklad na to, čo sa stalo v BMW, nemecká vláda nedovolila presun výroby do 
Čiech, pretože išlo aj o zamestnanosť v Nemecku. Ide o výmenný obchod, kedy štát bojujúci s 
nezamestnanosťou vyžaduje od firiem, aby prílišná redukcia miest neohrozila jeho chod.

Vláda chystá vyššie dane. Zvýšia sa ale skutočne príjmy do štátnej pokladne? Nebude to ďalšou brzdou v 
spotrebe, keď už teraz ľudia radšej kúpu menej potrebných vecí odkladajú? Čo všetko bude mať toto 
zvýšenie za následok?
Áno, štát môže podporovať spotrebu tým, že dá väčšie dôchodky, že zvýši platy. Ale na to nemá. A na 
korupciu peniaze sú? A na daňové úniky, na rozkrádanie? Stačil by len zlomok z peňazí, ktoré takto stratíte a 
dala by sa stimulovať spotreba. Môžete podporiť malé a stredné podniky, lebo tie tvoria až 80 percent 
zamestnanosti a máte stabilné sociálne prostredie. Zvýšenie daní je fiškálny krok, ktorý má zvýšiť príjem 
štátu, no pritom máte otvorené kanály, kade vás ďalšie príjmy unikajú.

Vláda opäť otvorila druhý pilier. Vyjadrujú sa k tomu všetci, no s rôznymi odhadmi a odporúčaniami, 
komu je ten druhý pilier vlastne prospešný a kto by doň vstúpiť nemal. Sociálna poisťovňa hlási lepší 
výber poistného, no DSSky nechcú, napriek nižším odvodom do druhého piliera, o klientov prísť. 
Môžete dať jednoduchú hranicu, pre koho dvojpilierový systém je a pre koho už nie?
Aby ste mali zisk z druhého piliera, musíte mať príjem aspoň 900 eur a perspektívu, že ho budete mať aj 
ďalších tridsať rokov. Nesmiete byť chorý, nezamestnaný. Je to splniteľný predpoklad pre 1,2 milióna 
sporiteľov, ktorí sú v druhom pilieri? Sám pán exminister Kaník pri kreovaní druhého piliera očakával 200-
tisíc sporiteľov z vyšších príjmových skupín. Ak si tu naozaj niekto myslí, že pri súčasných priemerných 
zárobkoch si našetrí na švajčiarsky dôchodok, tak je na omyle. Aj Svetová banka vyhlásila, že súkromný pilier 
nie je riešením dôchodkového zabezpečenia. Opakujem, nie je riešením, je len jedným z možných systémov, 
ktoré môžu zmierniť tlak. Keď však štát odkloní časť odvodov do druhého piliera, musí ho financovať 
dvadsať-tridsať rokov, pretože tí budúci dôchodcovia vám k nasledujúcemu roku nezomrú, aby ste ich 
nemuseli platiť. Pri priemernom poberaní dôchodku 11 rokov si vypočítajte koľko a v akom rozsahu musí štát 
vykrývať tento deficit. Teraz máme silné povojnové ročníky, ktoré pôjdu do dôchodku, tak si domyslite, s čím 
bude štát zápasiť. Keď príde nejaký politik s názorom, že štát bude garantovať len časť dôchodkov a ostatné 
budú mať penzisti z toho, či si nasporili, tak ten to musí mať v hlave pomotané. Ide o generácie ľudí, ktorí celý 
život pracovali, platili dane, odvody a zrazu sa môže stať, že dostanú zlomok z toho, na čo majú nárok. Aby sa 
nestalo to, že gangy dôchodcov budú prepadávať banky či DSS-ky. Sme v situácii, kedy sa časť mladých ľudí 
uberá cestou singles, časť navyše nie že by podporovala svojich rodičov, ale naďalej potrebuje ich pomoc.

Nezamestnanosť je na úrovni 13,44 percenta. Prekvapilo vás toto číslo v porovnaní s informáciami, ktoré 
ste mali pred rokom? Aké číslo „vypľuje“ Štatistický úrad za september 2013 – váš tip?
Porastie. Niekde na úroveň 14,5 percenta, možno 15 percent. Koľko to bude presne o rok nechcem 
odhadovať. Vzhľadom na predchádzajúce i súčasné prepúšťania nebudeme už hovoriť len o hladových 
dolinách niekde na východe. Zoberte si oblasť Senice a Myjavy. Pokiaľ odíde Delphi, v oblasti nemáte
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veľkého zamestnávateľa. Armatúrka je preč, výroba pletiva v Brezovej končí, priemyselný park v Senici sa 
ani nerozbehol. Ostanú menší zamestnávatelia, ale tí problém v kraji nevyriešia. A budeme mať hladové 
doliny naprieč Slovenskom. A to je to riziko sociálnych nepokojov, aké momentálne vidíme napríklad v 
Grécku, Taliansku, Španielsku. A okamžite to posilní populistov, extrémistov a podobne a z toho mám 
pomaly väčšie obavy ako z ekonomického vývoja. Navyše sa žiadne nové miesta na Slovensku prakticky 
nevytvárajú. Navyše je dôležité porovnať, ako platené miesta zanikli a aké ťažko vzniknú. A ak budú vznikať 
miesta s platom 350 alebo 450 eur, tí ľudia si určite nebudú môcť vyskakovať, aj keď budú mať prácu.

Pred časom ste sa angažovali v projekte širokorozchodnej železničnej trati. Okolo toho je momentálne 
ticho. Má to zmysel v tomto stave, v akom sa nachádzame?
Ten projekt, dá sa povedať, spí. Ruská strana stále čaká na vyjadrenie Slovenska, Česká republika a Rakúsko 
sa k tomu vyjadrilo pozitívne, Maďarsko sa k tomu nevyjadrilo. Únia sa na jednej strane vyjadrila, že 
nepodporí ten projekt, ale na druhej strane sú tu významné podnikateľské skupiny, ktoré ho podporiť chcú. 
Ale musí byť k tomu jednoznačná medzivládna dohoda, pretože sa týka piatich krajín. Dá sa povedať, že je to 
vo fáze prípravných štúdií.

Slovensko zrejme čaká vlna štrajkov – začnú to asi učitelia. Sú očakávania na zvyšovanie platov 
adekvátne? Nemyslím ľudsky, to určite, ale vzhľadom na finančnú kondíciu Slovenska...
Opäť sa vrátim k otázke korupcie. Keď máte korupciu v štáte v rozsahu 4 miliárd, dá sa pochopiť stanovisko 
pedagóga s príjmom 400 eur, ktorý má pocit krivdy. Ak tú korupčnú chobotnicu useknete aspoň z polovice, 
máte okamžite peniaze na učiteľov, zdravotníkov a podobne. Môže sa diskutovať o výške navýšenia, ale 
nemôžete tým ľuďom povedať, že absolútne žiadne navýšenie nepripadá do úvahy. Je ale eticko-morálnou 
povinnosťou elít, v tomto prípade politikov, aby sa o svojich občanov starala.

Veľmi zjednodušená otázka na záver: poraďte občanom nejaký liek na krízu. Ako by sa mali finančne 
správať?
Potrebujú si vytvoriť takú rezervu, ktorá by vykryla chod domácnosti na jeden rok. Treba oželieť všetko z 
toho, po čom túžime, no žiť bez toho sa dá a treba si zaobstarať dnes, pri dnešných cenách, všetko to, čo 
naozaj potrebujeme alebo budeme potrebovať. Nikdy vás nefascinovalo to, čo sa deje v spoločnosti? Že 
spoločnosť prestáva plniť svoje základné úlohy, že dochádza k extrémnym javom? Že sa vráža klin medzi 
mladých a starých rečami typu „Starí už dávno mali odísť na dôchodok a nechať miesto mladším“? Na druhej 
strane im zvýšime vek odchodu do dôchodku. Pracovných miest pritom niet. A niet ich ani pre absolventov. 
Napríklad v takom Španielsku nie je alarmujúca len celková nezamestnanosť, ale fakt, že 47 % absolventov 
univerzít nemá prácu ani 12 mesiacov po skončení školy. Nie je to teda nespokojná mládež, jav, ktorý 
rozdúchal Arabskú jar? Dnes Únia vyčleňuje osemdesiat miliárd eur na zamestnanie absolventov, len aby, 
preboha, tí absolventi nevyšli do ulíc robiť násilie. Nikomu nedochádza, že je tu plno náznakov kríz a politici 
toto neriešia? Sme svedkami totálnej krízy etiky a morálky a pritom morálka je alfou a omegou fungujúcej 
spoločnosti. Pritom dôležitosť morálky si uvedomujú aj liberáli, dokonca Hayek hovoril o nutnosti morálky, 
prečo o tom nehovoria napríklad naši liberáli?

(Autor pre portál Zoznam.sk ekonóm SAV Peter Staněk)
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František Kutlík: Právo, voľby a morálka.

Veľmi často sa zamýšľame nad stavom právneho vedomia na Slovensku, nad vzťahom práva a morálky, práva 
a spravodlivosti, práva a spoločenských hodnôt.
Takmer jednomyseľne sa zhodujeme na tom, že situácia nie je ružová, skôr naopak. Právne vedomie našich 
ľudí sa z roka na rok viac deformuje do ťažko opísateľného tvaru a nožnice medzi právom na jednej strane a 
morálkou či spravodlivosťou na strane druhej, majú tendenciu sa stále otvárať. Zároveň si všetci kladieme 
otázku, čo spôsobuje tento jav. Vymožiteľnosť práva na Slovensku? Kauzy a kauzičky politického a 
spoločenského establišmentu pozametané pod koberec ? Bohorovnosť politikov? Pasivita a rezignácia 
“mlčiacej väčšiny” zmeniť tento stav? To sú len čriepky z celkovej mozaiky, problém je zrejme ukotvený 
oveľa komplexnejšie. Skúsme sa však zamyslieť, ako prispeli nedávno skončené voľby do NR SR k 
formovaniu právneho vedomia a vôbec k právu ako autonómnej spoločenskej hodnote. Nie, nechcem 
komentovať skutočnosť, s akou optikou posudzoval bežný človek predvolebnú kampaň, jej formu, obsah, 
korektnosť a invenčnosť. Skôr chcem ísť v intenciách nastolenej témy a zamyslieť sa nad tým, ako prispel 
tento najvýznamnejší akt demokracie k formovaniu právneho vedomia. Dnes už je jasné, že voľby priniesli 
nový fenomén, spočívajúci v skutočnosti, že sa do parlamentu dokáže prekrúžkovať z nezvoliteľných miest 
nielen jednotlivec, ale dokonca aj politická strana, či občianske združenie. A to prosím pekne, politická 
strana, ktorá keby kandidovala samostatne, tak by zrejme dosiahla volebný výsledok balansujúci na hrane 
štatistickej chyby. Treba však jedným dychom povedať, že všetko bolo v intenciách práva a zákonov. Položme 
si však otázku, či bolo zároveň morálne a spravodlivé, aby sa na vlne popularity predovšetkým jedného 
charizmatického politického “sympaťáka” zviezli ľudia, ktorí až po zvolení priznali farbu a deklarovali sa ako 
samostatný politický subjekt (mimochodom títo páni už dali s neuveriteľným predstihom bianko súhlas s 
programovým vyhlásením budúcej vlády…) Mal som možnosť hovoriť s niekoľkými voličmi dotknutej 
strany, ktorí o tomto “kukučkinom vajci” nemali ani “šajnu” (alebo “švejnu”?) a vychádzali z presvedčenia, že 
volia len kandidátov strany obľúbeného politika. Podobne môžeme hovoriť o poslancoch na posledných 
miestach kandidátky inej strany, ktorí sa aj v tomto prípade “ex post” predstavili národu ako občianske 
združenie. Samozrejme s ubezpečením, že budú podporovať materskú stranu. Pritom je paradoxom a 
zrejme politickým čarom nechceného, že v oboch prípadoch ide o štyroch poslancov a na tomto počte stojí a 
padá budúca väčšina v parlamente. To znamená, že oba takto vygenerované parlamentné subjekty môžu už 
čoskoro fatálne vstúpiť do budúceho politického vývoja na Slovensku… Ešte raz však opakujem, cez optiku 
zákonov je, podobne ako v živote spoločnosti, väčšina vecí v poriadku, ale opäť sa pýtam, kde je morálka…? 
Je fakt, že tento pojem je éterický a na Slovensku mimoriadne ťažko uchopiteľný. Len v súvislosti s voľbami 
sa napríklad starší ľudia pýtajú, či je morálne a spravodlivé, aby politický subjekt s takou dominanciou po 
voľbách prosil o funkcie a paberkoval; mladí ľudia si zasa kladú otázku či je morálny a spravodlivý súčasný 
vekový cenzus, veď ide o ich budúcnosť; ďalší sa pýtajú, či je morálne robiť kampaň ešte v deň volieb a 
ohlupovať ľudí priamo pred volebnými kanceláriami; či je morálne lákať voličov na dekriminalizáciu 
drog…Nehovoriac o porovnaní predvolebných sľubov a povolebnej reality. O tom však možno niekedy 
nabudúce. 

(Autor: JUDr. František Kutlík, autor pôsobí ako mediátor, je viceprezidentom Svetového mediačného 
fóra a zastupuje SR pri Arbitrážnej komore v Miláne.) 

(Poznámka redakcie Novín OZ PPP – nasledovný článok, komentár a názor je na voľby do NR SR v roku 2010 
– bohužiaľ sú to stále platné a nemenné problémy ako ich už poznáme aj po voľbách v roku 2012!)
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Nosné témy Novín OZ PPP 
pre čísla 1 až 9 ( 9 až 12/2012, 1 až 3/2013 )

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) – 
Problematika daní, odvodov a spôsobu ich výberu zo strany štátu.

Noviny OZ PPP č. 2. (september, 2012) – 
Alternatívne riešenia sporov, mediácia a rozhodcovské súdy.

Noviny OZ PPP č. 3. (október, 2012) – 
Problematika súdnych konaní pred všeobecnými súdmi, súdne poplatky, dĺžka konania a názor na 
Občiansky súdny poriadok. 

Noviny OZ PPP č. 4. (november, 2012) – 
Problematika exekučných konaní. Názor na spôsob výkonu exekúcie v SR. 

Noviny OZ PPP č. 5. (december, 2012)
Účtovníctvo a daňové poradenstvo pre podnikateľov a živnostníkov. Čo je to „reálny zisk“ firmy a ako sa 
odlišuje od daňového základu. Prečo musíme platiť dane aj z neuhradených pohľadávok? 

Noviny OZ PPP č. 6. (január, 2013)
Vymožiteľnosť práva na Slovensku. Čo pod tým rozumieme a čo pre to robíme. 

Noviny OZ PPP č. 7. (február, 2013)
Veľká rekapitulácia roku 2012. Čo sa stalo dobré, čo zlé a čo sa nestalo...?!

Noviny OZ PPP č. 8. (marec, 2013)
Účasť politológov a ich význam pre fungovanie demokratickej spoločnosti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sedia dve blondínky vo vlaku a jedna druhej hovorí: - Počula som, že najlepší milenci sú Maďari. A druhá na 
to: - Nie, nie. Ja som počula, že najlepší milenci sú Indiáni. A oproti sediaci muž hovorí: - Dámy, dovoľte, aby 
som sa predstavil. Volám sa Lászlo Winettou.

noviny už vyšli v auguste 2012 

noviny už vyšli v septembri 2012 

noviny už vyšli v októbri 2012

noviny už vyšli v novembri 2012

Pobavte sa.
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Otázky – odpovede a podnety čitateľov Novín OZ PPP.

1. Bol som účastníkom súdneho konania voči 
mojej  osobe.  Jednalo sa o vymyslené 
a neuhradené pohľadávky. Žalobca potom, ako 
som na neho podal trestné oznámenie vzal späť 
svoju žalobu. Ale súd napriek tomu odo mňa 
požaduje uhradiť súdny poplatok za podaný 
odpor. Pritom to bol voči mne iba obyčajný 
podvod. A potom súd rozhodol, že žiaden 
z účastníkov nemá nárok na náhradu trov 
konania. Je to spravodlivé a ako sa mám proti 
tomu brániť? (J.M. z Trnavy)

Minister spravodlivosti SR prisľúbil, že bude 
iniciovať vypracovanie úplne nového Občianskeho 
súdneho poriadku. Veríme, že v tom „novom“ OSP 
budú riešenia, aby sa takéto veci, ako popisujete už 
nemohli stať. V reálnom prípade, ako je ten Váš a 
v systéme nášho súdnictva je riešenie 
problematické. Škoda, že ste tento výrok súdu 
nenapadol v termíne možného odvolania. Teraz 
môžete požiadať o obnovu konania a chcieť, aby 
Vám súd priznal náhradu za súdny poplatok. Tým 
by ste si ho mohol aspoň uplatniť voči žalobcovi. 
Tiež je možné požiadať o odpustenie súdneho 
poplatku. Vo Vašom prípade by to mohlo byť 
akceptovateľné riešenie tejto situácie. 

2. Veľmi sa mi páčil článok V Novinách OZ PPP 
č.2 o Bielej spodine. Mám denne pocit, že ľudia 
tak naozaj žijú aj u nás na Slovensku. Bez plánov, 
citov a cieľov. Ohlúpení televíziou a vymysleným 
svetom na internete. Mám 50 rokov a často pocit, 
že sa svet uberá nejako nesprávnym smerom. 
A pritom som moderný človek a všetky 
vymožiteľnosti techniky sám používam. (A.K. 
z Bratislavy)

Virtualizácia sveta v štýle filmu Metrix a Avatar je 
neskutočne silný fenomén, ktorý uchvátil 
minimálne posledné 2 generácie mladých ľudí. Je 
smutné, že dnešné deti sa ukrývajú pred

Odpoveď OZ PPP: 

Odpoveď OZ PPP:

spoločenským a sociálnym životom. Namiesto 
toho, aby sa spolu stretávali, tak si píšu iba SMS a 
„žijú“ naozaj iba na sociálnych sieťach. Takýto 
spôsob života nie je o technike, ale hlavne 
o spoločenskej výchove. Takto žiť je proti 
princípom antropológie. Takto sa ľudia v histórii 
nikdy nesprávali. Zrejme to ale vyhovuje súčasným 
vládam sveta. Ak sa ľudia stretávajú, tak môžu aj 
zbuntošiť nejakú revolúciu a zvrhnúť svojich 
politikov. Ale skúste urobiť funkčnú revolúciu 
pomocou sociálnej siete...  

3. Veľmi Vám fandím vo Vašich plánoch pomáhať 
ľuďom  s ich právnymi problémami. Máte úplnú 
pravdu, že na prvom mieste je potrebné ľudí 
prebudiť. Je možno dnes až smiešne spomínať na 
časy, keď sa ľudia reálne stretávali a vymieňali si 
názory. Keď čítam pod článkami na internete tie 
komentáre, tak mi často ide do plaču. Toľko 
pr imi t ívnos t i  a h lúpos t i  vedia  ľud ia  
vyprodukovať. Ale asi takto vyzerá tá aktívna časť 
spoločnosti. Verím, že tá pasívna je aspoň čo sa 
týka IQ na tom lepšie. Len škoda, že je pasívna! 
Verím a dúfam, že Vaše občianske združenie 
pomôže ľuďom v zlepšení ich spoločenského 
života. (L.M. z Košíc)

Ďakujeme za pozitívnu podporu našej činnosti. 
Práve pre takých ľudí ako ste Vy, sa snažíme niečo 
urobiť s vecami verejnými.        

Odpoveď OZ PPP:
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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

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. 
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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 

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 
. 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. 

 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! 

vieme teraz svojim klientom uhradiť poplatok pre navrhovateľa 
žaloby pred Rozhodcovským Súdom Royal Development v 100% výške až do 100.000,- EUR! 

vieme preplatiť aj rozhodcovský rozsudok 
o dohodnutých podmienkach pred Rozhodcovským Súdom Royal Development

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

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

V tejto časti Novín OZ PPP zverejňujeme 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. 

Redakcia Novín OZ PPP si vyhradzuje právo na výber reklamy. Nakoľko nechceme, aby sa Noviny OZ PPP 
premenili na „bežný reklamný obežník“. Zmysel nášho periodika je v niečom úplne inom a dôležitejšom. 
Preto budeme zverejňovať iba také reklamné ponuky, ktoré sa nejako týkajú právneho prebudenia 
poškodených občanov. Ďakujeme za pochopenie. 

Muž mal už po krk stáleho komandovania od manželky, tak zašiel k psychiatrovi, aby mu pomohol. 
Psychiater mu poradil, ako si budovať sebavedomie a dal mu knihu o asertivite. Chlap ju v autobuse, cestou 
domov celú prečítal. Príde domov, vrazí do dverí, pristúpi k manželke, ukáže na ňu prstom a hovorí: - 
Odteraz chcem, aby si vedela, že JA som pán v tomto dome a MOJE slovo je zákon! Chcem, aby si mi teraz 
pripravila dobré jedlo a keď ho zjem, očakávam bohatý dezert. Po večeri mi pripravíš kúpeľ, aby som si 
mohol oddýchnuť. A po kúpeli, hádaj, kto ma oblečie a učeše? - Asi niekto z pohrebného ústavu - odvetí mu 
žena.

Pobavte sa.
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Profil a ponuka spoločnosti 
ROYAL DEVELOPMENT spol. s r.o.

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.

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 jej uzatvorením

 Správa pohľadávok a ich vymáhanie:
posúdenie bonity pohľadávok s ohľadom na ich reálnu vymožiteľnosť
uplatňovanie pohľadávok na  základe mandátnej zmluvy voči dlžníkovi
burza pohľadávok
kúpa a predaj, sprostredkovanie obchodu s pohľadávkami 
spracovanie vecnej analýzy k vymáhaným pohľadávkam
spracovanie žaloby na súd (alt. rozhodcovský súd) a zabezpečenie kompletného 
právneho servisu (zastupovania) v súdnom (alt. rozhodcovskom) konaní advokátom
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

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

ROYAL DEVELOPMENT spol. s.r.o.
Sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 
Korešpondenčná adresa: Suľany 243, 951 25 Hruboňovo
E-mail: info@royaldevelopment.sk,  Mobil: +421 (0) 902 901 144
www.royaldevelopment.sk
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Podnet na vážne zamyslenie!
Sme treťou najmenej konkurencieschopnou krajinou EÚ!

Slovensko je treťou najmenej konkurencieschopnou krajinou EÚ. Vyplýva to zo Správy o globálnej 
konkurencieschopnosti 2012 - 2013, ktorú zverejnilo Svetové ekonomické fórum (WEF).

Slovenská republika sa v hodnotení konkurencieschopnosti prepadla oproti minulému roku o dve miesta a 
skončila na 71. priečke v rebríčku 144 krajín. 

Nižšie v rebríčku sa z krajín EÚ nachádzajú 
už len Rumunsko, a to na 78. mieste, 96. miesto obsadilo Grécko.

Naopak, najvýraznejšími konkurenčnými výhodami sú podľa Svetového ekonomického fóra otvorenosť 
Slovenska voči zahraničnému vlastníctvu podnikov, nízke colné bariéry, legislatíva podporujúca prílev 
zahraničných investícií a technologická vyspelosť investorov prichádzajúcich na Slovensko.

 Slovensko v rebríčku kleslo už po šiestykrát za 
sebou a čoraz výraznejšie zaostáva za ostatnými krajinami Visegrádskej štvorky (V4). Česká republika klesla 
v hodnotení o jedno miesto a skončila na 39. priečke, naďalej však zostáva lídrom v regióne. Poľsko si udržalo 
svoje minuloročné 41. miesto a Maďarsko po páde o 12 miest obsadilo v tomto roku 60. priečku.

Na vrchole rebríčka sa štvrtýkrát po sebe umiestnilo Švajčiarsko. Singapur si udržal druhú priečku a Fínsko 
je na treťom mieste, kde vystriedalo minuloročné Švédsko. Z mimoeurópskych krajín sa v prvej desiatke 
umiestnili siedme USA, deviaty Hong Kong a desiate Japonsko. Pozície veľkých rozvíjajúcich sa trhových 
ekonomík (BRICS) sa vyvíjali rozdielne. Čína si napriek miernemu poklesu o tri priečky na 29. miesto 
naďalej udržuje vedúci pozíciu. Spomedzi krajín BRICS sa v rebríčku posunula vyššie len Brazília, a to na 
48. miesto, Juhoafrická republika, India a Rusko v rebríčku klesli.

Ide o historicky najhoršie umiestnenie Slovenska od jeho 
zaradenia do tohto medzinárodného porovnania v roku 1997. 

"Hlavnými bariérami, ktoré najviac zhoršujú našu konkurencieschopnosť, sú najmä neefektívne fungujúce 
verejné inštitúcie, nízka vymožiteľnosť práva, vysoký deficit verejných financií a slabá efektívnosť verejných 
výdavkov, nízka kvalita vzdelávacieho systému, neefektívny trh práce, byrokracia, klientelizmus a 
korupcia,". 

"Zostup Slovenska v rebríčku je zapríčinený pretrvávajúcimi bariérami podnikania, ktoré sa vládam napriek 
deklaratórnym vyjadreniam nedarí v praxi odstraňovať".
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Upútavka na Noviny OZ PPP č.5
Prečo musíme platiť dane z neexistujúcich daňových základov?

Pred niekoľkými rokmi som vo svojej spoločnosti dostal daňovú kontrolu. Firma sa zaoberala stavebnou 
činnosťou a v kontrolovanom období ukončila jednu väčšiu stavbu pre zahraničného investora. Táto stavba 
(jednalo sa o výrobnú halu s administratívnou budovou) sa z podnetu investora stále menila a upravovala. 
Takže až pri jej ukončení a odovzdaní sa dal určiť konečný predmet diela. Financovanie počas stavby sa dialo 
formou dohodnutých odpočtov z pôvodného rozpočtu. Čo je bežné v stavebníctve. Pre obe strany – 
investora aj generálneho dodávateľa bolo jasné a v súlade so zmluvou, že tieto odpočty nijako 
nekorešpondujú so skutočne vykonanými prácami. Tie bude možné určiť až po ukončení stavby vo 
vyúčtovacej faktúre. Čo je tiež štandardné v stavebníctve. A v čom nastal ten problém pri daňovej kontrole? 
Totiž po skončení stavby a jej záverečnom vyúčtovaní sa zistilo, že stavba je v nižšej cene a objeme dodávky, 
ako bola pôvodná zmluva. Tým priebežná fakturácia bola vo vyššej cene ako bola faktická dodávka stavby. 
Nakoľko po skončení stavby mnohé faktúry neboli ešte uhradené v plnej výške a existovalo na nich aj tzv. 
zádržné, sa tento účtovný problém vyriešil tak, že čiastočne v neuhradenej časti faktúr moja firma 
dobropisovala investorovi časť nevykonaných prác a dodávok. Tým bola stavba zmluvne, účtovne aj 
záväzkovo ukončená dohodou investora a generálneho dodávateľa. Ale keď do hry vstúpil daňový úrad, tak 
bolo zrejmé, že príbeh iba začína! Dve „tetušky daňové kontrolórky“ totiž vyhlásili, že takéto ukončenie 
stavby ony neuznávajú. Na otázku prečo, výstižne odpovedali „lebo podľa nich nie je možné stornovať 
faktúry len preto, že nie sú od investora uhradené“. Absurdný argument a nepochopenie podstaty 
problému. Opätovne som im veľmi podrobne vysvetľoval, že sa nejedná o neuhradené časti faktúr tzv. 
pohľadávky po splatnosti. Že medzi investorom a mojou firmou nie je konflikt o peniaze. Proste tieto práce 
sme nevykonali, investor ich preto nemohol prevziať, preto ich nechce zaplatiť a moja firma s tým súhlasí 
a nepožaduje z tohto dôvodu od investora žiadnu úhradu a preto urobila čiastočné storná niektorých faktúr. 
Jednoducho a logicky je daňový základ z tejto stavby nižší, ako je sumár priebežných faktúr. Ale „tetušky 
kontrolórky“ svoj nedostatok rozumných argumentov vyriešili tak, ako sa to pri daňových kontrolách robí – 
neuznali to. Vraj sme neuniesli dôkazné bremeno svojich tvrdení. Ale daňový úrad neuniesol tiež dôkazné 
bremeno svojich tvrdení – svojich hlúpostí. 

(Celý článok a ostatné zaujímavé informácie budete mať v Novinách OZ PPP č.5, k
toré vyjdú v decembri 2012)

Ďalšie Noviny OZ PPP vyjdú v decembri 2012.
Budú venované problematike účtovníctva a daňového poradenstva 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? 


