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Úvodník Novín 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 oni 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. Tento často používaný „argument“ nie je totiž možné nijako
„poraziť“. A ako to v našom smiešnom štáte ďalej chodí, táto nespravodlivá, neprávna, nelogická a totálne
idiotská daňová kontrola zostala nezmenená. Nič nepomohlo odvolanie, sťažnosť na MF SR, sťažnosť na
prokuratúru pre porušenie zákona... Veď v tomto štáte občan nemá prakticky žiadne možnosti riadnou
cestou dosiahnuť spravodlivosť. Pokiaľ nie ste súčasťou „gorilej entity“, nikoho nezaujímate! A tak daňový
úrad v mojej firme vybral dane z neexistujúceho daňového plnenia. Daň z príjmu a DPH z faktúr, ktoré
nám investor nikdy nezaplatí a ktoré moja firma ani zaplatiť nechce, lebo nemá na úhradu právo. Dane
ale treba platiť aj z „nuly“. To iba v teoretickej matematike platí, že podiel z nuly je stále nula. Podľa
daňovej správy SR platí, že podiel z nuly je 19% DPH a 19% DPPO. Tzv. „miklošova konštanta“ = aj
z ničoho treba vybrať dane.
Tak som sa vtedy zamyslel nad všetkými mojimi skúsenosťami s daňovými kontrolami od roku 1990.
Dvadsaťdva rokov rôznych skúseností a zážitkov. V jednom sú ale tieto zážitky s „útrpným právom daňovým“
podobné a to v tom, že ani pri jednej daňovej kontrole nikdy nezvíťazil zdravý rozum a právo. Je to mnoho
rokov skúseností. Nielen vlastných, ale aj skúseností mojich známych a klientov. Vždy daňové kontroly
končia rovnako – idiotsky. Alebo výstižnejšia je iná diagnóza - schizofrénia. Totiž vždy pri daňovej kontrole
vystupuje jeden kontrolovaný daňový subjekt a dva úplne odlišné názory na priebeh tejto kontroly. Jedna
strana si myslí, že má dane v poriadku. Druhá strana si myslí, že dane boli uhradené v nižšej sume, ako mali
byť odvedené. A v tejto schizofrenickej situácii vždy zvíťazí iba tá dominantnejšia strana tejto choroby a to je
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daňový úrad. A potom sa divme, že je naša spoločnosť taká chorá! Len škoda, že tá dominantná chorá strana
sa sústavne a tvrdohlavo odmieta už 22 rokov sa začať aspoň liečiť!
(Autor – Ing. Miloš Valach, Predseda OZ PPP)

Prečo sme založili OZ - 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.
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.
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Vianoce a Silvester 2012.
Drahí Partneri, Sympatizanti a priatelia. Tak máme zase koniec roka 2012. Čas adventu, Vianoc, Silvestra
a rekapitulácie toho čo sme zažili, dokázali a čo sa nám nepodarilo podľa plánu. Rok 2012 bol, ako tie
predchádzajúce – náročný, stresujúci a neurčitý. Ľudia často hovoria frázu, keď strácajú vieru a nádej – veď
uvidíme, ako to bude... Ale nevadí, veď pri voľbách 2012 nám bola sľúbená „ISTOTA a STABILITA“, takže
verme, že tento krát sme neboli znova iba hlúpo oklamaní, ale konečne sme sa dočkali nových mesiášov
blahobytu a nádeje. Veríme, že prežijeme 22.decebmber ( avizovaný koniec sveta). Tiež, že naši „kolesíci
v parlamente“ nám schvália úžasný štátny rozpočet na rok 2013. A po novom roku budú ešte fungovať nejaké
nemocnice...
A my obyčajní smrteľníci a daňový poplatníci si môžeme iba pripomenúť niečo z Biblie – Zjavenie
apoštola Jána, kapitola 4, verše 9.,10.,11. – A vždy keď tie bytosti vzdali slávu, česť a vďaku Sediacemu na
tróne, Žijúcemu na veky vekov, padli dvadsiati štyria starci pred Sediacim na tróne, klaňali sa Žijúcemu
na veky vekov, hádzali svoje vence pred trón a volali: „Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc,
lebo ty si stvoril všetky veci: z tvojej vôle boli a sú stvorené.“
Potom sa možno všetci právne prebudíme. Otvoríme oči a uvoľníme rozum. A zistíme, ako to vlastne všetko
funguje. A hlavne aj niečo so svojimi životmi začneme robiť. Drahí Partneri, Sympatizanti a priatelia
Predsedníctvo OZ PPP vám veľmi ďakuje za Vašu pozornosť našej veci a našim snahám o právne prebudenie
poškodených občanov Slovenska. Veríme, že aj v budúcom roku 2013 nám zachováte svoju dôveru.
Dovolíme si Vás iba úprimne požiadať o trocha väčšiu aktivitu a spoluprácu. Naše Občianske združenie
Právne Prebudenie Poškodených má zmysel iba vtedy, ak budeme mať aj viditeľnú odozvu od Vás Priatelia.
Takže straste sa nedôvery a malovernosti a napíšte nám o svojich názoroch. Požiadajte nás o radu a pomoc.
A využívajte služby, ktoré sme už pre Vás zabezpečili. Jednoducho si trochu ten váš bežný život uľahčite.
Nezabúdajte, že tu nie ste sami. Je tu s Vami OZ PPP. Ďakujeme.
Predsedníctvo OZ PPP Vám želá krásne a šťastné Vianoce 2012. Super Silvester 2012. A do Nového roku
2013 veľa zdravia, lásky a duševnej pohody. A všeobecne okrem viery a nádeje, že sa veci okolo nás aspoň
trocha zlepšia v prospech ľudí, vám všetkým želáme aktívne právne prebúdzanie s našim občianskym
združením.
Predsedníctvo Občianskeho združenia
Právne Prebudenie Poškodených
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A ešte jedna prosba a zároveň poďakovanie na záver roka 2012 pre všetkých našich aktívnych
PARTNEROV a predplatiteľov Novín OZ PPP. Veľmi si ceníme, že pravidelne sledujete naše periodikum
a sa zaujímate o činnosť OZ PPP. Niekto aktívne a niekto iba pasívne, ale aj to si nesmierne vážime. Každý
človek, ktorý ešte nie je totálne unavený a znechutený môže veciam verejným vždy nejako pomôcť.
Minimálne tým, že podporíte našu činnosť a cez OZ PPP pomôžete niekomu ďalšiemu. Preto si Vás na
konci roka dovoľujeme poprosiť o prípadný finančný dar, alebo aspoň o predplatenie si Novín OZ PPP.
A tí, ktorí už Noviny OZ PPP odoberajú, môžu nájsť nového predplatiteľa z radov svojich známych.
V roku 2013 pripravujeme nové a veľmi zaujímavé akcie pre našich KLIENTOV a každé euro, ktoré
získame bude využité veľmi zmysluplne a užitočne pre blaho mnohých ľudí a firiem. Vopred ďakujeme,
že zvážite našu prosbu a prispejete na našu budúcu činnosť.
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Ako myslia bohatí a chudobní? Rozdiely sú markantné.
Aké je myslenia bohatých? Ako uvažujú? Čo ich
poháňa vpred? Myslenie milionárov sa snažil
zachytiť spisovateľ Steve Siebold, ktorý vo svojej
knihe Ako premýšľajú bohatí prináša myšlienky
desiatich rôznych milionárov z celého sveta.
Milionári: Svetu vládne chamtivosť. Autor
Siebold sa pokúsil na základe rozhovorov s
milionármi zachytiť filozofiu myslenia tých, ktorí
majú o život postarané. Podľa vyjadrení jedného z
nich používajú bohatí ľudia na obohatenie peniaze
iných ľudí; priemerný človek podľa neho verí, že
potrebuje peniaze, aby sa obohatil. Povedané
zjednodušene – obyčajný človek sa domnieva, že
celosvetové trhy poháňa premyslená stratégia a
logické myslenie. Naproti tomu boháči myslia
úplne inak – ich poháňa chamtivosť a emócie!
Siebold vo svojej knihe popisuje názor milionárov
na vzdelanie – podľa jedného z nich sa priemerný
človek nazdáva, že úspech mu zaručí
vysokoškolské vzdelanie a magisterský titul či
doktorát je cesta k balíku. Skutočnosť je však podľa
boháčov iná – dôležité je špecifické vzdelanie či
znalosti.
Milionári vedia, že svet sa riadi strachom a
chamtivosťou, chudobní svoje deti učia ako
prežiť, bohatí zasa ako zbohatnúť. Milionári sa
snažia vštepiť deťom už v útlom veku, že svet sa

rozdeľuje na bohatých a chudobných – čím skôr
pochopia, čo bohatstvo je, tým skôr sa oň budú
usilovať.
Autor v knihe neobchádza ani tému snobizmu a
pocit priemerného človeka, ktorý je presvedčený,
že milionári pozerajú na ostatných zhora. V
skutočnosti to údajne takto nie je – milionári sa len
radi obklopujú ľuďmi, ktorí majú podobné
zmýšľanie ako oni.
Bohatí sa vôbec nezaoberajú úsporami, ale ziskom.
Dokonca sú presvedčení, že zdravie sa dá kúpiť.
Mnohí z nich platia členské poplatky lekárom, ktorí
sú im k dispozícii 24 hodín denne. Nehovoriac o
tom, že majú k dispozícii luxusnú starostlivosť.
Priemerný človek sa riadi v živote akousi rovnicou,
že si musí vybrať medzi početnou rodinou a
dostatkom peňazí. U milionárov takéto myslenie
nejestvuje – vedia, že môžu mať všetko a to im
dodáva odvahu a de facto neobmedzené možnosti.
Prečo sa priemerný človek občas nemôže dostať
medzi milionársku špičku? Autor knihy píše, že
problém je s istotami. Bohatí vedia dekódovať,
kedy nastal ten pravý čas na riskovanie. Na hru
istoty s peniazmi totiž nemajú čas.
Čo je však azda najkurióznejšie – bohatí ľudia
nachádzajú v bohatstve kľud, je pre nich doslova
oslobodením.

(Citáty z knihy autora Steve Siebold - Ako premýšľajú bohatí)

Stráca EÚ legitimitu?
Dianie okolo krízy eurozóny s nejasným osudom Grécka, Španielska a Talianska, spochybňuje mnohé z
prísľubov európskej integrácie. Euro malo zhora urýchliť zjednotenie kontinentu. Miesto toho spôsobuje
medzi členskými krajinami čoraz
Tesnejšia únia – väčšie rozbroje
Pred pár mesiacmi som pri sledovaní správ zostal zaskočený. Krátko po navýšení eurovalu odletel jeho
predstaviteľ do Ázie, aby tamojších investorov presvedčil, nech mechanizmu dajú peniaze. Niektorým
komentátorom to vtedy pripomínalo žobranie. Preblesklo mi hlavou, že zavedenie eura i potreba stále
tesnejšej integrácie nášho kontinentu sa okrem iného odôvodňovali nutnosťou konkurovať Číne, Indii a
ďalším obrom na vzostupe. Miesto toho sme si prišli od týchto krajín pokorne požičiavať. Kríza okolo eura
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obnažuje štrukturálne nedostatky európskej integrácie, na ktoré celý orchester eurorealistov upozorňuje už
dvadsať rokov. Doktrína „stále tesnejšej únie“ vedie očividne k stále silnejším rozkolom medzi jej členmi. Na
Juhu ľudia nadávajú na nemecký diktát, porovnávajúc ho s okupáciou v druhej svetovej vojne. Na Severe
Európy zase Grékmi, Talianmi, či Španielmi opovrhujeme ako lenivcami.
Spoločná mena mala priniesť zavŕšenie ekonomickej integrácie kontinentu, miesto toho pôsobí ako väzenie
s pozlátenými mrežami, kde musia jednu celu neochotne zdieľať fiškálne zodpovedné štáty Severu s
nezodpovednými a rozhadzovačnými národmi Juhu. Je dobré, že od Španielov, Talianov a Grékov sa
očakávajú štrukturálne reformy a šetrenie, no čokoľvek bolestivé tieto krajiny urobia, nemusí to s (pre nich
silným) eurom stačiť, aby úspešne a bez sociálnych nepokojov naštartovali rast.
Neonacisti v parlamente
No nejde len o ekonomické problémy. V Grécku padá aj mýtus o európskej integrácii ako šíriteľke politickej
stability. Veď euro od začiatku bolo politickým, nie ekonomickým projektom – nepýtal si ho biznis, ale Kohl s
Mitterandom, ktorí sa takto chceli zapísať do učebníc dejepisu. Zrútenie politickej fasády nie je len o
nepokojoch v uliciach juhoeurópskych miest. Prepad stredových strán v posledných gréckych voľbách,
sprevádzaný vzostupom krajnej ľavice i neonacistov – to sú trendy, ktorým mala európska integrácia podľa
jej otcov zakladateľov predchádzať. Adenauer, Schuman, či De Gasperi položili základy európskeho
zjednocovania ešte v čase, keď bola spomienka na hrôzy dvoch svetových vojen v živej pamäti obyvateľov
kontinentu. Asi by sa veľmi čudovali ako im politické dieťa spotvorili ich nástupcovia. A že teraz integrácia
poháňa politickú radikalizáciu v členských štátoch, miesto aby ju tlmila.
Asi sa to (našťastie) napokon nestane, no najväčšou iróniou dejín by bolo, keby názorové nezhody medzi
Angelou Merkelovou a Francoisom Hollandom vyústili do roztržky medzi Nemeckom a Francúzskom. Na
nerozlučnom partnerstve týchto dvoch bývalých nepriateľov je postavená celá povojnová integrácia Európy.
Ak by euro rozhádalo ešte aj tieto dve krajiny, bol by to neklamný signál, že realita predstihla aj tie
najtemnejšie obavy euroskeptikov.
(Autor TOPKY – komentár Lukáša Krivošíka)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pobavte sa.
Na čínsku hranicu príde ruský bohatier: "Ej, sto tisíc číňanov, poďte za kopec, bojovať so mnou!" Sto tisíc
číňanov išlo za kopec, po hodine vyjde spoza kopca ruský bohatier a zase kričí: "Heej! Sto tisíc číňanov,
poďte so mnou bojovať!" A zase ide sto tisíc číňanov za kopec a po hodine zase vyjde bohatier: "Ďalších sto
tisíc číňanov, poďte so mnou bojovať!" Ale spoza kopca sa plazí jeden neporiadne dobitý číňan a z
posledných síl kričí na svojich: "Chlapi! Nechoďte tam! Je to pasca! Sú dvaja!"
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Nosné témy Novín OZ PPP
pre čísla 1 až 9 ( 9 až 12/2012, 1 až 4/2013 )
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) – noviny už vyšli v novembri 2012
Problematika exekučných konaní. Názor na spôsob výkonu exekúcie v SR.
Noviny OZ PPP č. 5. (december, 2012) - noviny už vyšli v decembri 2012
Účtovníctvo a daňové poradenstvo pre podnikateľov a živnostníkov. Čo je to „reálny zisk“ firmy a ako sa
odlišuje od daňového základu. Prečo musíme platiť dane aj z neuhradených pohľadávok?

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

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

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

Noviny OZ PPP č. 9. (apríl, 2013)
Kedy asi požiada Slovensko o pomoc z Eurovalu ....???
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Bez komentára, iba na zamyslenie.
Austrália hovorí „NIIE“ už po druhý raz
Je to o žene, ktorá má viac guráže než hocikto iný. Austrália hovorí NIE – druhý raz, a tá žena sa o to zaslúžila!
Ona to urobila znovu... Nezriekla sa svojho stanoviska tvrdej línie, a človek musí oceniť jej vieru v práva jej
krajanov. Akoby človek zacítil závan čerstvého vzduchu. Želám si, aby takí vodcovia nastúpili aj v Európe,
Kanade a v USA. Austrálska Ministerská predsedníčka to urobila znovu! Táto žena by si zaslúžila, aby bola
„menovaná za Kráľovnú Sveta“. Pravdivejšie slová, ako povedala ona, neboli žiadnym významným človekom
ešte vyslovené. Vyžiadalo si to od nej veľkú odvahu – povedať to, čo povedala – povedať to, aby to počul svet.
Celý svet by potreboval takých vodcov!
Ministerská predsedníčka Julia Gillardová, Austrália Moslimom, ktorí chcú žiť podľa islamského práva
Šária, bolo v stredu – keď sa vláda zamerala na radikálov v úsilí, aby odvrátila potenciálne teroristické útoky –
povedané, aby odišli z Austrálie... Gillardová zvlášť rozhnevala niektorých austrálskych moslimov, keď
povedala, že podporovala špionážne agentúry monitorujúce austrálske mešity.
Citáty z jej vyhlásenia: „Prisťahovalci, a nie Austrálčania sa musia prispôsobiť. Buď to akceptujete, alebo
nie, ale potom neste dôsledky. Som už unavená z obáv našich ľudí, či urážame niektorých jednotlivcov, alebo
ich kultúru. Od teroristických útokov na Bali, zažívame vzplanutie vlastenectva väčšiny Austrálčanov. „Táto
kultúra sa vyvíjala počas dvoch storočí bojov, skúšok a víťazstiev miliónov mužov a žien, ktorí hľadali
slobodu.“ „Rozprávame prevažne ANGLICKY, nie španielsky, libanonsky, arabsky, čínsky, japonsky, rusky,
alebo akýmkoľvek iným jazykom. Preto, ak sa chcete stať súčasťou nášho spoločenstva, naučte sa tento
jazyk!“ „Väčšina Austrálčanov verí v Boha. To nie je kresťanské pravicové krídlo, politický tlak, ale fakt,
pretože kresťanskí muži a ženy založili tento štát na kresťanských zásadách, a je to jasne zdokumentované.
Ale nie je vhodné vystavovať to na stenách našich škôl. Ak vás uráža Boh, potom vám navrhujem zvážiť iný
kút sveta ako svoj nový domov, pretože Boh je súčasťou našej kultúry.“ „My budeme akceptovať vašu vieru a
nebudeme sa pýtať prečo. Všetko, čo žiadame od vás je, aby ste akceptovali našu vieru a žili s nami v súlade s
mierovým spolunažívaním. Toto je NAŠA KRAJINA, NAŠA ZEM A NÁŠ ŽIVOTNÝ ŠTÝL, a my vám
dávame príležitosť, aby ste si to všetko užívali. Ale len čo sa začnete sťažovať, bedákať a frflať na Našu zástavu,
Naše záväzky, Našu kresťanskú vieru alebo Náš životný štýl, potom vás vyzývam, aby ste využili ďalšiu
výhodu veľkej austrálskej slobody – PRÁVA ODÍSŤ. Ak tu nie ste šťastní, potom ODÍĎTE. Nebudeme vás
nútiť zostať tu. Vy ste požiadali, aby ste mohli byť tu. Takže akceptujte krajinu, pre ktorú ste sa rozhodli a
ktorá vás prijala.“
Možno, ak to necháme cirkulovať medzi sebou – v Európe, v Kanade a v USA – aj my a naši politici nájdeme
odvahu začať hlásať a vyjadrovať rovnaké pravdy.
(Sympatizant OZ PPP - M.S. zo Senice, 13.11.2012)
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Bez komentára, iba na zamyslenie.
A čo učitelia a ostatní zamestnaní ľudia za smiešny plat?
Na zamyslenie ... možno dôvod na preštudovanie volebných programov politických strán ...
*Mesačné dávky pre dlhodobo nezamestnaných "našich spoluobčanov *.....* pôvodu" so štyrmi deťmi
Dávka v hmotnej núdzi.................................... 212,30 EUR
Za plnenie povinnej školskej dochádzky.............68,80 EUR - potvrdené, naozaj je to pravda!!
Na zdravotnú starostlivosť................................. 12,00 EUR
Aktivačný príplatok ..........................................126,14 EUR
Na bývanie ........................................................ 89,20 EUR
Dotácia na obed pre školopovinné deti............ ..80,00 EUR - potvrdené!!
Prídavky na deti.............................................. .. 88,04 EUR
** SPOLU: 676,48 EUR*
Mesačná výplata ženy, ktorá má tiež štyri deti a ktorá robí denné i nočné smeny:
(priemerná mzda) ............................................ 542,00 EUR
Prídavky na deti..................................................88,04 EUR
** SPOLU 630,04 EUR
** A TO DOKEDY BUDEME TAKTO TICHO A POKORNE ZNÁŠAŤ ? **
Dovtedy, pokiaľ si zakaždým zvolíme tak "múdru a pre seba chytrú vládu a poslancov",
ako posledných 22 rokov !!!
(Sympatizant OZ PPP – A.B. z Bratislavy, 29.11.2012)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pobavte sa.
Príde mladý otecko do obchodu kúpiť bábiku Barbie pre svoju dcérku.
Predavač mu ponúka rôzne typy: - Barbie ide nakupovať za 380, Barbie ide na disco za 700 a rozvedená
Barbie za 6000.
Otecko sa začudovane spýta: - Prečo je rozvedená Barbie taká drahá?
Predavač na to: - To viete, má k tomu Kenov dom, Kenovo auto...
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Legendárny šéf KSČ Jakeš o Ficovom víťazstve:
V očiach ľudí je spomienkou na dobrého komunistu! Miloš Jakeš obdivuje suverénne víťazstvo Roberta
Fica vo voľbách. Exšéf KSČ pozná tajomstvo úspechu Roberta Fica! Podľa bývalého generálneho
tajomníka Komunistickej strany Československa Miloša Jakeša (90) za jasným víťazstvom Smeru v
posledných voľbách stojí komunistická rétorika.
Povedal to v rozhovore pre mesačník ExtraPlus. Suverénne víťazstvo šéfa Smeru vo voľbách a podporu zo
strany veľkého počtu voličov Jakeš obdivuje. Zaujímavo vyznieva myšlienka, čomu ho pripisuje. „Povedal
by som, že ju získal komunistickou rétorikou,“ uviedol.Domnieva sa totiž, že hodnoty, o ktorých Fico
hovorí, sú stále pre ľudí príťažlivé. „Slovo komunistická môže byť odporné nejakým pravicovým
intelektuálom, ale väčšine obyčajných ľudí vôbec nie. Naopak, vyvoláva v nich spomienku na tie istoty za
socializmu,“ vysvetlil Jakeš. Za dobrú stratégiu považuje to, že sa Ficovi podarilo sústrediť okolo seba
ľavicovo orientovaných ľudí. „Robí zrozumiteľnú politiku, ktorej rozumejú široké masy. Tým, že založil
novú stranu, nemusel riešiť problémy minulosti, čo je jeho ďalšia výhoda,“ dodal na záver.
Miloš Jakeš bol generálnym tajomníkom Komunistickej strany Československa v rokoch 1987 až 1989.
V súvislosti s Gorbačovskou rétorikou presadzoval perestrojku. Keďže odpor verejnosti ku komunistickému
režimu narastal, začal sľubovať program reforiem, zostalo však zväčša pri slovách. Po prepuknutí nežnej
revolúcie odstúpil zo svojej funkcie. Od 90. rokov žije v ústraní.
(Autor – prevzaté z mesačníka ExtraPlus)

Akciová spoločnosť SMER.
Slovensko sa vo svojich politických dejinách posunulo. Dnes už problém nemá jedno meno. Nejde o Fica.
Skutočným problémom novej vlády budú jej hry v prospech silných ekonomických skupín v pozadí.
Akciovka namiesto zlepenca?
Kto od prvej chvíle, keď bolo zrejmé víťazstvo Smeru, skloňoval len meno premiéra Róberta Fica, bol a je
trochu mimo. Dnes hlavným problémom nie je osoba novodobého spasiteľa, otca národa, vodcu alebo
uzurpátora moci. Týmito vývojovými fázami si Slovensko našťastie už prešlo. Otázky spojené s využitím
moci dostali novú podobu.
Mnohí pochybujú o úprimnosti premeny nového premiéra. Napriek výhradám a istej opatrnosti si dovolím
tejto pozitívnej zmene veriť. Hádam aj tí najzásadnejší kritici uznávali a uznajú, že ide o výnimočne
pracovitého a talentovaného politika. Dokonca si dovolím až luxus dôvery v jeho ochotu robiť politiku
poctivo a bez prechmatov. Tu pozitívne správy žiaľbohu končia. A končí aj zoznam Ficových skutočných
víťazstiev. Všetko ostatné totiž zaváňa prehrami a rezignáciou.
Zlepenec politických strán a nových hnutí bol nahradený akciovou spoločnosťou ekonomických skupín.
Akciová spoločnosť je v tomto prípade vlastne veľmi nevhodným obrazom. Akcionári sledujú spoločný
záujem celej spoločnosti a prispievajú k maximalizácii jej obchodného výsledku. Tu však každý bude
sledovať vlastný obchodný záujem. Nepôjde o partiu akcionárov, ale o silne konkurenčné prostredie, v
ktorom sa presadia rýchlejší, vplyvnejší a... A tí, čo budú krytí silnejším ministrom.
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Dodávatelia betónu v pozore
Medový motúzik v podobe nestraníckych ministrov nebude slúžiť naveky. Ministerstvo zahraničných vecí,
alebo spravodlivosti bude propagovať „veľké“ veci - Európu a ideály spravodlivosti - a na pozadí budú bežať
obchody priklepnuté v správnom poradí „tým svojim“. Netvrdím, že v prípade iného zloženia vlády by bola
situácia lepšia. Ak však niekto očakáva od novo nastupujúcej garnitúry naháňanie istôt pre občanov, môže ho
rýchlo rozbolieť hlava od intenzívneho sklamania.
Premiérovi ani len náhodou nezávidím. Už nepôjde o ukočírovanie hádok na koaličných radách,
nevyspytateľného Sulíka a podobné trápenia. Teraz príde rad na krotenie oligarchov či sponzorov a ich
uletených predstáv. Tých, ktorí potrebujú niekam umiestniť svoje domiešavače plné betónu, je požehnane.
Dôvod sa síce bude v časoch krízy hľadať ťažšie, ale pri troche šikovnosti nie je učičíkanie verejnosti
nereálne. Ukážka? „Napriek tomu, v akom sme finančnom marazme, ja verím, že za tejto vlády budeme
spoločne otvárať národný futbalový štadión.“ To sú slová nového premiéra pre TASR. Kto by už len nechcel
byť hrdý na dôstojný športový stánok?! V závislosti od nárokov nových majiteľov vlády bude mať 15- alebo
20- alebo 30-tisícovú kapacitu.
Skutočným problémom Ficovej vlády nebude podiel komunistov v nej ani jej akože socialistický charakter.
To, čo bude potrebné kontrolovať najviac, je vábenie tých najagresívnejších vyznávačov peňazí a zisku.
Najväčšou prehrou bude, ak jediným víťazstvom premiéra Fica zostane jeho milý úsmev voči novinárom.
(Autor - Komentár Ľubomíra Jaška, Topky sk)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pobavte sa.
Hovorí kamarát kamarátovi: - Včera som stretol v parku prekrásne dievča, ktoré sa tam prechádzalo so
svojím psom. Veľmi som sa chcel s ňou zoznámiť a tak som sa jej prihovoril: "Máš prekrásneho psíka. Celý
život snívam o takomto psíkovi". - A čo ona na to? - Nič. Nechala mi psa a bez slova odišla!
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Formulár pre poskytnutie darov a sponzorských príspevkov
Samozrejme ako občianske združenie zamerané na charitatívnu a neziskovú činnosť sme financovaní
hlavne z darov a sponzorských príspevkov. K tomu aby sme mohli reálne a kvalitne vykonávať našu činnosť
a sledovať náš cieľ potrebujeme získavať finančné zdroje. Preto privítame všetky dary a príspevky pre
podporu našej činnosti.
Vaše príspevky pre OZ PPP môžete posielať na účet združenia:
Bankové spojenie: TATRABANKA a.s., č. účtu: 292 387 6878 / 1100
Všetci naši sponzori dostanú potvrdenie o svojom príspevku. Ako uvádzame v časti „Ekonomický systém
OZ PPP“ všetky finančné zdroje sú evidované na konkrétnych fondoch. Tiež ich použitie je prísne
evidované a kontrolované v zmysle ekonomických princípov OZ PPP. Ak náš sponzor, alebo partner OZ PPP
si želá finančne podporiť konkrétny projekt, tak ním poskytnuté finančné zdroje a ich použitie budú
evidované na osobitnom fonde a pri čiastke nad 15.000,- EUR aj na individuálnom bankovom konte. Našim
sponzorom ponúkame za ich príspevky zvýhodnené služby združenia v zmysle „Systému pre uplatnenie
zľavy klienta OZ PPP“.
Ďakujeme za akúkoľvek čiastku podpory a sľubujeme,
že každý príspevok využijeme zmysluplne a užitočne.
V prípade Vášho záujme nás podporiť finančným príspevkom prosím kontaktuje vedenie OZ PPP. Radi Vám
poradíme najvodnejší spôsob aj s ohľadom na to, či Váš príspevok máte záujem venovať na konkrétnu
činnosť OZ PPP, alebo iba na všeobecnú činnosť.
Vieme Vám formou reklamy v Novinách OZ PPP zabezpečiť aj možnosť dať si takýto príspevok do nákladov
firmy.
Ďalšia možnosť pravidelného prispievania na činnosť OZ PPP je predplatenie si Novín OZ PPP. Noviny
OZ PPP Vám budeme posielať mesačne v tlačenej podobe a tiež v elektronickej podobe za cenu 7,20,EUR/číslo (ročné predplatné je 86,40,- EUR) s DPH.
Vašu objednávka predplatného pošlite:
OZ PPP Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, alebo ozppp@royaldevelopment.sk.

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

Občianske združenie Právne Prebudenie
Poškodených bolo zaregistrované MV SR dňa
17.5.2012

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

IČO: 42 209 986
DIČ: 2023576126
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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!
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.
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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

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
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Nezabúdajme, že život je to najcennejšie čo existuje!
V tejto časti Novín OZ PPP tradične uvádzame upútavku na ďalšie noviny. Dnes s ohľadom na koniec roka
a Vianoce, ale spravíme výnimku a ukončíme toto posledné číslo novín v roku 2012 trochu inak. Je teraz čas si
uvedomiť, že život je aj o niečom inom ako o HDP, makroekonomických ukazovateľoch, preferenciách
politických strán, DPH a vymožiteľnosti práva... Tak často bohužiaľ zabúdame na svojich blízkych.
Jednoducho, že sme ľudia a žijeme medzi ľuďmi a vlastne to všetko, čo sa okolo nás deje a čoho sme súčasťou
má v podstate tiež slúžiť iba ľuďom. Jedna naša SYMPATIZANTKA nám poslala citlivý príspevok – možno
fiktívnu poviedku. Ale jej hlboká myšlienka nás zaujala. Všetci by sme mali nielen v čase Vianoc, ale po celý
rok cítiť a milovať svojich blízkych. Veď aký zmysel má „pechorenie sa za ziskami a výhodami“, keď nám život
často utečie pomedzi prsty? Zamyslime sa nad tým a skúsme v roku 2013 trocha prehodnotiť svoje
priority.

Poviedka od našej čitateľky (v skrátenom rozsahu):
Deň pred Vianocami som šla do supermarketu dokúpiť darčeky, ktoré som nestihla. Keď som uvidela ten dav
ľudí, prešla ma chuť a začala som si hovoriť pre seba, že nič nestíham a Vianoce začínam cítiť ako stres.
Najlepšie by bolo ich celé prespať. Nakoniec som sa prebojovala do oddelenia s hračkami. Uvidela som asi
tak 5-ročného chlapčeka, ktorý si k sebe pritláčal bábiku. Bol strašne smutný, keď hladil bábiku po vláskoch.
Potom sa otočil a povedal jednej staršej dáme: „Babi si si istá, že nemám dosť peňazí, aby som kúpil túto
bábiku?“ Staršia dáma mu odpovedala: „Veď vieš zlatko, že nemáš dosť peňazí.“ Poprosila vnuka, aby ju tam
počkal a niekam odišla. Chlapec zostal ticho stáť a z očí sa mu hrnuli slzy. Pristúpila som k nemu a opýtala sa
ho: „Komu chceš kúpiť tú bábiku?“ Chlapec sa na mňa zvedavo pozrel a odpovedal:“ Tú bábiku chcem kúpiť
pre moju sestričku k Vianociam, ale musím ju dať mojej mamičke, aby jej ju mohla odovzdať – až tam za ňou
pôjde. Moja sestrička išla za Ježíškom a otecko mi povedal, že aj mamička za ním pôjde, tak som si myslel, že
jej tú bábiku môže vziať zo sebou. A tiež mamičke som chcel kúpiť jednu bielu ružu. Ona má biele ruže
strašne rada.“ Povedala som chlapcovi: „Poď spočítame peniaze, či predsa nemáš dosť na bábiku aj bielu
ružu.“ Rýchlo som pridala k peniazom, ktoré mi podával tie svoje, aby si to nevšimol. Chlapec potom odišiel
so staršou dámou k pokladni obchodu. Celý deň som nad týmto zážitkom premýšľala. A večer som si
spomenula na správy spred dvoch dní! V správach sa písalo o opitom vodičovi, ktorý havaroval s iným autom,
v ktorom sedela mladá žena so svojou dcérkou. Dievčatko na mieste zomrelo a žena je vo veľmi kritickom
stave. Dva dni po mojom stretnutí s chlapcom som si prečítala článok, ktorý oznamoval, že chlapcova
mamička zomrela. Pochovali ju vedľa jej mŕtvej dcérky spolu s bábikou a kyticou bielych ruží. Iba ja a ten
malý chlapec sme vedeli a chápali... Láska, ktorú chlapec cítil ku svojej mamičke a sestričke bola
neuveriteľná a nepredstaviteľná. Ale jeden opitý šofér mu za stotinu sekundy vzal mamičku a sestričku, ktoré
tak veľmi miloval.

Ďalšie Noviny OZ PPP vyjdú v januári 2013.
Budú venované téme: Vymožiteľnosť práva na Slovensku.
Čo pod tým rozumieme a čo pre to robíme.
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