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Redakčné upozornenie OZ PPP k cieľom a plánom na rok 2013.

Vážení PARTNERI a SYMPATIZANTI z dôvodu veľmi častých otázok na možnosti konkrétnej pomoci 
nášho OZ PPP pri riešení vašich problémov si dovoľujeme na úvod týchto Novín OZ PPP urobiť krátku 
rekapituláciu. Naše OZ PPP vám vie zabezpečiť prostredníctvom nášho PARTNERA spoločnosti ROYAL 
DEVELOPMENT spol. s r.o. a cez ďalších odborníkov na rôzne oblasti práva a ekonomiky nasledovné 
úkony:

1. Až do 100 % úhradu rozhodcovského poplatku pred Rozhodcovským Súdom Royal Development. Tým 
vaše súdne a právne spory si môžete vyriešiť omnoho lacnejšie, ako iným spôsobom. 

2. Formou rozsudku o dohodnutých podmienkach pred  Rozhodcovským Súdom Royal Development 
vám vieme zabezpečiť exekučný titul uzatvoreného obchodného dokumentu, napríklad „uznanie dlhu“, 
alebo „dohody o splátkovom kalendári“ ap. iba za 30,- EUR. (Bez ohľadu na finančnú výšku dohody). 

3. Formou rozsudku o dohodnutých podmienkach pred  Rozhodcovským Súdom Royal Development 
vám vieme zabezpečiť exekučný titul uzatvorenej mediačnej dohody iba za 30,- EUR. (Bez ohľadu na 
finančnú výšku mediačného sporu). 

4. Zo všetkých služieb a činností spoločnosti ROYAL DEVELOPMENT spol. s r.o. vám vieme zabezpečiť 
20 % až 50 % zľavu. (Vrátane Burzy pohľadávok). 

Vážení PARTNERI a SYMPATIZANTI, budeme veľmi radi ak aj vy môžete pomôcť nášmu OZ PPP. Tí, ktorí 
môžu pomôcť radou, alebo právnym úkonom našim klientom sa prosím ozvite. Veď niekedy stačí tak málo, 
aby sme pomohli iným. Poradiť klientovi, vypracovať dokument, spracovať analýzu, alebo klienta priamo 
zastupovať pri jeho probléme. To sú všetko možnosti pre vás PRIATELIA, ktorí ste právnici, ekonomický 
poradcovia, finančný poradcovia, realitný makléri, obchodujete s pohľadávkami a podobne. Ak cítite, že 
chcete spraviť pre iných niečo nezištne a dobrosrdečne, prosím ozvite sa nám a radi vás zaradíme do našej 
databázy aktívnych spolupracovníkov OZ PPP. Za našich klientov (veríme, že spoločných klientov) vám 
vopred ďakujeme. 

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

Aký je rozdiel medzi slovenským a kanadským drevorubačom? 
Žiadny. Každý si za týždeň zarobí na cestu do Bratislavy.

Predsedníctvo OZ PPP

Pobavte sa.
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Úvodník Novín OZ PPP č.6
Robme všetko preto, aby svet okolo nás už úplne neosprostel! 

Vážení PARTNERI a SYMPATIZANTI, dovoľte mi Vám v prvom rade zaželať v novom roku 2013 veľa 
zdravia, lásky, šťastia a všeobecnej trpezlivosti. Zároveň Vám poďakovať za priazeň, čo ste nám prejavili. Či 
už objednaním si Novín OZ PPP, alebo zaslaním svojich názorov, postrehov a článkov. Pevne verím, že 
v tomto roku dokážeme vo väčšej miere aj reálnu spoluprácu pri riešení konkrétnych problémov. My máme 
veľa plánov, na ktoré sa tešíme. Takže, ako spieval vo svojej legendárnej pesničke velikán Ján Werich – 
„jenom spolu uděláme moc“! 

Veľkú rekapituláciu máme pripravenú až do Novín OZ PPP na február. Ale dovolím si trocha predbehnúť 
a povedať Vám zopár mojich postrehov a názorov už teraz. Zakladajúci a aktívny členovia OZ PPP sú 
ostrieľaní znalci „ľudských duší“. Nešli sme do tohto projektu ani naivne a napodiv ani zištne. Ak si niekto 
myslí, že je možné niečo zarobiť na „právnom prebúdzaní poškodených občanov Slovenska“, tak ten by 
určite čoskoro zomrel od hladu. Dostali sme za tých 6 mesiacov, čo vydávame a zasielame Noviny OZ PPP 
množstvo spätných odoziev. Zhrnul by som ich do grafického vyjadrenia – plus nekonečno – mínus 
nekonečno. Slováci majú jednu fenomenálnu vlastnosť a to je nekonečná pluralita názorov. Sú nejednotní, 
nedisciplinovaní, tvrdohlaví a na druhej strane mudrujú, filozofujú, poučujú. Bohužiaľ asi to bude genetické 
a vývojové. Začal som na túto tému hľadať nejaké antropologické a sociologické články. Také konkrétne, 
ktoré sa týkajú výskumu skutočne iba Slovenska. Tento rok sa na to začnem  pýtať všetkých svojich známych 
z SAV a uvidím, či niečo také niekto robil! 

Prečo to takto uvádzam? Od založenia OZ PPP sme sa stretli s reakciami okolia asi v nasledovnom zobrazení:   

„Prosím vás neposielajte mi už vaše noviny OZ PPP - ani zadarmo. Nežiadal som o ne, nerozumiem im, 
nechápem čo chcú povedať ani čo chcú riešiť.“

Veľmi pekne Vám ďakujem, že míňate svoju energiu pre zlepšenie vecí okolo nás. Zaujalo ma hlavne to akým 
spôsobom. Nechcete sedieť v parlamente a rozhodovať, ale chcete aby sme všetci začali iba premýšľať o tom 
čím nás ohlupujú naši vládcovia. Áno to je najviac potrebné – učiť ľudí premýšľať vlastnými hlavami. 

Logicky a oprávnene si ľudia, ktorých oslovujeme kladú základnú otázku : „Čo chceme povedať a ako to 
chceme dosiahnuť?“ Je to legitímna otázka. No jej zodpovedanie je trocha zložitejšie. Tak často sa 
v poradenskej činnosti stretám so žiadosťou od klientov: „Prosím mohli by ste mi ten problém vysvetliť tak 
jednoducho, aby som ho pochopil? Stačia mi iba základné veci. Ostatné už viem.“ Túto vetu som už počul tak 
často..! Vždy ju ale vravia iba ľudia, ktorí už nedokážu rozumieť právnym, ekonomickým a často aj 
psychologickým rozmerom svojich obchodných problémov. Ľudia si naivne myslia, že zložitý problém je 
vždy možné jednoducho vysvetliť. A že zložitý problém musí mať vždy nejaké jednoduché riešenie. Je to 
bohužiaľ iba intelektuálne zúfalstvo. Ľudia, keď už nechápu a nevedia, tak potom strácajú aj záujem 
o riešenie. Pochopiteľne, veď keď nerozumejú analýze problému a nechápu návrh riešenia, je to pre nich 
zrazu cudzie a vzdialené. Je im to nakoniec jedno, ako to dopadne! A takto sa správajú aj pri posudzovaní vecí 
verejných. Vecí, ktoré sa týkajú celej spoločnosti, nášho štátu a EÚ. 

Čítal som jeden sociologický prieskum ohľadom dopadu väčších politických a hospodárskych rozhodnutí na 
populáciu. Aj s dopadom na psychologickú akceptáciu takýchto rozhodnutí. Tento prieskum zvažoval dopad 
na preferencie politických strán a možnosť vytvárania občianskej neposlušnosti. Zaujalo ma tam jedno

Január 2013 www.royaldevelopment.sk
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konštatovanie. Aký vplyv na spoločnosť a rozhodovanie politikov majú vlastne občania? Občan na základe 
svojej pasívnej účasti raz za 4 roky dá svoj hlas nejakej politickej strane. 

Lenže takáto strana pri našej Ústave SR dokáže v parlamente vytvoriť väčšinu!!! 
A pritom ju volilo možno iba 17 % občanov. Takáto strana, ktorá reprezentuje týchto 17 % občanov má právo 
na 4 roky rozhodovať o našich životoch.  Zaujímavá matematika. Ďalej ma v tejto 
štúdii zaujalo konštatovanie, že 90% občanov nie je možné nijako individuálne pomôcť. Ide o pracujúcich, 
deti, dôchodcov a lumpenproletariát. Títo ľudia nie sú schopní mimo volieb nijako vyjadriť svoje pocity 
a názory. Nakoľko na Slovensku nie je zvykom byť aktívne členov politických strán, tak títo ľudia počas 
volebného 4-ročného obdobia strácajú akýkoľvek vplyv na spoločnosť! Viac ako 90% občanov iba pasívne 
prijíma to, čo dostane od svojej vlády. Možno sa občas zmôžu na nejakú protestnú akciu, alebo štrajk, ale bez 
nejakého výsledku. Nie preto, že by svojím odporom nevystrašili vládnucu vrstvu, ale preto že v reálnom 
systéme im nie je možné pomôcť. Ide o pochopenie fungovania štátneho rozpočtu, delenia kšeftov a iných 
záväzkov oligarchom. Týchto 90% ľudí dostane iba to čo im určí cca 80 poslancov a vláda. Pomôcť reálne sa dá 
iba 10% ľuďom. Iba tým, ktorí chápu, rozumejú a živia sa iba svojím rozumom a schopnosťami. Pamätám si 
z marx-leninizmu z vysokej školy, že v 19. storočí v Nemecku to bolo tiež cca 10% ľudí. Takže je to nejaká 
historická konštanta, že takýchto ľudí nepribúda. Bohužiaľ týchto ostaných  90% ľudí takmer istotne celý 
svoj život prežijú iba v pasívnom očakávaní čo dostane, v pasívnom konzumovaní sociálneho systému 
spoločnosti a vymývaní mozgov zo strany mediálnych mágov a vodcov politických strán. Základné 
uvedomenie ale je, že takto funguje korporatívny kapitalizmus v dnešnom svete. 

Základná snaha OZ PPP je prebudiť v ľuďoch chuť začať premýšľať o veciach okolo nás. To je základná 
podmienka pre každého, aby aspoň chápal. Potom je možné začať aj niečo konať. V niečom si zlepšovať svoj 
život, svoje podnikanie, životnú úroveň svojej rodiny, celkovo stať sa človekom, ktorý pre tento svet aj niečo 
vytvorí. Od založenia OZ PPP sme sa stretli s desiatkami našich sympatizantov, ktorí chceli prostredníctvom 
OZ PPP meniť svet od základu. Obvykle ich predstavy boli také, že budú pripomienkovať zákony, chodiť do 
rôznych ministerských komisií a hlavne mudrovať. Boli sklamaní, ak sme im vysvetlili, že naša predstava 
zmeny je oveľa jednoduchšia a hlavne viditeľnejšia. Treba iba trocha pohnúť vlastným rozumom, trocha 
premýšľať bez starých klapiek na očiach a urobiť niečo nové pre seba a svoje podnikanie. Veď si predstavte, 
že by tých 10% ľudí, ktorí majú na to, aby niečo zmenili, dokázali zmeniť iba 3 ľudí okolo seba! Zrazu by nás 
právne prebudených  bola väčšina. A potom by sme mohli už meniť aj ten veľký svet okolo nás. Verím, že 
zmena príde a ona aj prichádza. Len musíme byť na ňu pripravení. Spoločnosť sa má meniť postupne 
a logicky. Stačí si iba pripomenúť posledné veľké zmeny po páde Rímskej ríše – Európa, Ázia a sever Afriky 
osprostela na cca 1500 rokov (ale sú ešte miesta kde sú osprostení až dodnes...???). Niekto by povedal, „ale 
bolo zrušené otroctvo“. No naozaj tie roky po páde Rímskej ríše boli pre ľudí také úchvatné!? Určite to 
nebolo obdobie slobody človeka a rozmachu hospodárstva! Takže sa priatelia snažme, aby naše Slovensko 
a teraz aj naša Európska únia neosprostela a aby naše súčasné otroctvo nebolo vymenené za niečo ešte 
horšie. Vždy sú možnosti, na to priatelia nezabúdajte. A deste sa tej predstavy! To veľmi pomáha ostať 
v strehu.  
Verím, že v roku 2013 to ešte nenastane. Ale tiež verím, že v roku 2013 spolu vytvoríme aspoň niečo malé na 
ceste k niečomu väčšiemu a to celkovej morálnej a intelektuálnej obrode spoločnosti. A hlavne si trocha 
zlepšime aspoň životy nás a našich rodín. To je v našich silách už dnes! 

S priateľským pozdravom, 
Ing. Miloš Valach – Predseda OZ PPP          

Pri účasti na voľbách ako sme 
zvyknutí na Slovensku, aj strana, ktorá získa 40% vo voľbách je vlastne volená iba cca 17 – 20% 
oprávnených voličov. 

O životoch 100% občanov!

To sa nedá zatiaľ zmeniť. 
Dá sa ale slobodne myslieť a prispôsobiť sa. 
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Výber z právnych citátov, názorov  a judikátov.

Toto číslo Novín OZ PPP je venované 
Už od začiatku činnosti OZ PPP sa snažíme upozorňovať hlavne na právne 

dôsledky poškodzovania ľudí na Slovensku. Systém našej spoločnosti funguje na základe obrovského 
množstva zákonov, predpisov a iných presne definovaných obmedzení a pravidiel. A práve znalosť týchto 
pravidiel je podstatná pre život každého človeka.  Ľudia na to tak často 
zabúdajú.  Väčšinou sú 
následky pre nich negatívne. Názor OZ PPP je, že naša spoločnosť je zbytočne a kontraproduktívne zložitá. 
Myslíme si, že je to iba zúfalá snaha úradníkov, ktorí riadia tento štát „mať všetko pod kontrolou“. Je 
nesprávne aby na všetko čo robíme musel existovať nejaký daný predpis a postup. To, že to v praxi ani reálne 
nefunguje je toho dôkaz aj rôznorodosť súdnych rozhodnutí v podobnej veci. Nefunkčnosť takéhoto systému 
potom vedie k tomu, že sudcovia už nerozhodujú na základe presného znenia paragrafov, ale subjektívne – 
tak ako to cítia. To ale vedie k ešte väčšiemu chaosu v pocite spravodlivosti u bežných ľudí. Ľudia očakávajú, 
že v tej istej, alebo podobnej veci budú súdy a úrady rozhodovať rovnako. Logicky by to tak malo byť! Ale 
realita je úplne iná. Rozhodnutia v  praxi sú rôzne až absurdné. Bohužiaľ sa nijako tí, ktorí sú za to 
zodpovední – naši politici nezaoberajú podstatou tohto problému. 

 To, či bude nejaká vec lepšia a život ľudí spravodlivejší, závisí iba od 
morálnej sebareflexie. Pokiaľ budeme mať naše „vnútorné pravidlá a pocity“ nastavené tak, ako ich máme 
nastavené, je úplne jedno aké máme zákony. Tí ktorí ich chcú porušiť, ich budú porušovať aj naďalej. 

 Vyžadovať ho vždy 
a všade. Nech právo platí tak ako je dané a pre všetkých rovnako. K tomu si dovoľujeme uviesť aspoň malú 
ukážku k jednej konkrétnej problematike. Problematike aktuálnej v dnešnej dobe nadmieru. Veď od 
začiatku tohto roku sa naša vláda rozhodla neskutočne kriminalizovať podnikateľov a podnikanie. Už nič iné 
nepočujeme iba o „únikoch DPH, podvodne prepojených firmách s cieľom neplatiť dane, podvodoch na 
odpočtoch DPH, čiernej práci atď.“ Iba samé zlé a negatívne veci o podnikateľoch. Takže buďme pripravení 
na neprávne a nespravodlivé výbery daní a nespravodlivé súdne rozhodnutia poplatné dobe. Je tomu sa 
ťažké brániť, pokiaľ nie ste súčasťou „gorilej entity“. Ale základom akejkoľvek obrany je aspoň poznať svoje 
práva a možnosti obrany. Preto je nevyhnuté sa právne prebudiť. 

 Preto prosím študujte a všímajte si právne názory 
a predpisy. Uvidíte ako budete následne sebavedomí a v sporoch úspešní! 

Či už radou, alebo aj prakticky a hmotne. 
 Zatiaľ vám dávame aspoň zopár 

informácií o problematike, ktorá je častá v právnych sporoch podnikateľov a daňových úradov. Ide o výklad 
obchodných transakcií a situácií, že neviete niektoré veci pragmaticky vysvetliť. Ak vezmeme do úvahy, že 
daňové úrady sa na podnikateľov dívajú ako na zločincov, tak takýto okamih je veľmi náročné prežiť. Možno 
v nasledujúcich riadkoch nájdete trocha povzbudenia. 

Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie ako trestný čin
Viliam Poništ, Finance.sk 8.11.2012

Viesť účtovníctvo je jednou zo základných povinností podnikateľa. Je nutné v ňom uvádzať pravdivé a reálne 
informácie. Pokiaľ to tak nie je, hrozí dotyčnej osobe trestný postih, a to dokonca aj pri konaní z 
nedbanlivosti.

problematike vymožiteľnosti práva na Slovensku a čo pod tým 
rozumieme a čo pre to robíme. 

Neznalosť zákona neospravedlňuje !
A potom sa dostávajú do situácií, že musia čeliť následkom svojej nevedomosti.

Podstata je, že žiaden zákon a predpis 
nespraví svet lepší a spravodlivejší.

Z nášho 
pohľadu vidíme iba jednu možnosť pre „PRÁVNE POŠKODENÝCH A NEPREBUDENÝCH“ a to 
poznať a vyžadovať výkon práva a spravodlivosti, tak ako je napísaný v zákonoch.

Nespoliehajte sa v krízových situáciách 
svojho podnikania na nikoho iného – iba na seba.

Naše OZ PPP vám rado pomôže vo vašich sporoch. Preto 
neváhajte a pokojne nás oslovte ak máte nejaký problém v podnikaní.

Tiež odporúčame pravidelne sledovať články 
a judikáty na našej webovej stránke.
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Pre štát je žiaduce a nevyhnutné mať v dnešnej dobe prosperujúce podnikateľské prostredie. Pre 
podnikateľské subjekty je zasa vhodné mať určené jasné pravidlá, pri ktorých si môžu byť isté, že nebude 
nijakým spôsobom postihované zo strany štátu.  Vzhľadom na to, že nie všetci podnikatelia sa správajú 
celkom podľa právnych predpisov je vytvorený celý systém administratívnych sankcií a k nim sa v určitých 
prípadoch pripájajú aj tie trestnoprávne.

Zákon č. 300/2005 Z.z. trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej iba „Trestný zákon“) 
upravuje hneď niekoľko trestných činov, ktorých sa podnikatelia môžu dopustiť, a to vo vzťahu k ostatným 
podnikateľským subjektom, spotrebiteľom, ale aj k štátu.  Štát má veľký záujem na evidencii podnikateľov, 
ich účtovníctva, zamestnancov a pod. Ide o dôležité údaje napríklad na daňové účely, zisťovanie čierneho 
zamestnávania, kontrolovanie nakladania so štátnymi dotáciami atď. V ustanovení § 259 Trestného zákona je 
upravený trestný čin „Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie.“
Podľa ustanovenia § 260 Trestného zákona je možné uvedený trestný čin spáchať aj z nedbanlivosti, ale na to 
aby išlo o trestný čin je nutné splniť Trestným zákonom stanovené podmienky.
Každý podnikateľ pozná alebo by mal poznať riziká, ktoré mu podnikanie prináša. Pravdivé vedenie 
potrebných evidencií má význam, tak pre neho samého, no zároveň ide o dôležitú položku vo vzťahu k štátu.

Ekonomická trestná činnosť a trestné činy proti mene
JUDr. Peter Šamko
Publikované: 06. 08. 2011
JUDr. Peter Šamkosudca Okresného súdu v Pezinku

Pokiaľ hovoríme o trestnom čine neodvedenia dane a poistného, tak v praxi spôsobuje neustále problémy aj 
posudzovanie trestnoprávnej zodpovednosti za zrazenie a neodvedenie poistného, ktoré zamestnávateľ 
zráža zamestnanému.
Takéto vymedzenie sutku je nedostatočné, ale hlavne v prípravnom konaní bolo zistené len to, že 
zamestnávateľ zasielal poisťovni príslušné výkazy o odvodoch za zamestnancov, avšak už nebolo zisťované, či 
tieto odvody boli skutočne aj súčasťou mzdy, teda či zamestnancovi bola bzda skutočne vyplatená a ak áno, či 
jej súčasťou boli aj povinné odvody. Zamestnávatelia totiž povinne zasielajú príslušným poisťovniam 
mesačné výkazy o odvodoch aj v prípadoch, ak mzdy vobec nevyplácajú. V takýchto prípadoch nemôže ísť o 
spáchanie trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného, pretože zamestnávateľ reaálne žiadne odvody 
nezrazil, keďže nemal finančné prostriedky na výplatu, ale len administratívne zasielal výkazy.

Prokurátor namietal, že je irelevantné, či (spoločnosť) mala alebo nemala hospodársky výnos, nakoľko daň (a 
aj poistné) mala odvádzať. Súd nepripustil takýto výklad, nakoľko v opačnom prípade by išlo nielen o 
ignorovanie zákonných znakonv trestného činu neodvedenia dane a poistného, ktoré vyžadujú aj „zrazenie“ 
a „zadržanie“ povinných platieb, ale išlo by aj o stanovenie objektívnej zodpovednosti, ktorá by bola 
neprípustne konštruovaná ako zodpovednosť za výsledok (dlh) a nie ako individuálna zodpovednosť za 
konanie. K samotnému neodvedeniu povinných platieb možno pritom dodať, že prípadné nedoplatky (na 
dani alebo poistnom) oprávnené subjekty riadne vymáhajú prostriedkami iných právnych odvetví, než je 
trestné právo, a to napríklad exekučným daňovým konaním, „klasickými“ exekúciami, kde záväzky voči 
opravneným subjektom sú ešte navršované o penále a podobne. Štát teda kriminalizuje neodvádzanie 
povinných platieb len vtedy, ak mu predchádza aj skutočne zrazenie a úmyselné zadržanie povinných 
platieb.



Skutočne môže byť páchateľ trestného činu svedkom vo svojej vlastnej trestnej veci?
Publikované: 06. 10. 2012
JUDr. Peter Šamkosudca Okresného súdu v Pezinku

V predmetnom príspevku si dovolím, aspoň v základnej rovine, vysloviť určité výhrady k článku JUDr. 
Matúša Harkabusa (Generálna prokuratúra SR), ktorý bol uverejnený v časopise Magister Officiorum, apríl 
2012, s názvom „Likvidácia dôkazov zo strany páchateľov trestnej činnosti a princíp nemo tenetur se ipsum 
accusare“. Autor JUDr. Matúš Harkabus, sa vo svojom článku zaoberá prípadom, v ktorom subjekt krátiaci 
dane v prípade oznámenia začatia výkonu daňovej kontroly krátko po tomto zistení, podá trestné oznámenie, 
v ktorom uvedie, že boli odcudzené všetky účtovné doklady, napríklad zo zaparkovaného motorového 
vozidla. Následne je začaté trestné stíhanie pre prečin krádeže, ktoré vyústi do jeho prerušenia z dôvodu, že 
sa nezistili skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe. V priebehu trestného 
stíhania je oznamovateľ (fiktívny poškodený) vypočúvaný v procesnom postavení svedka – poškodeného po 
úplnom zákonnom poučení v zmysle príslušných ustanovení Trestného poriadku a aj o trestných následkoch 
krivej výpovede. Autor si následne kladie otázku, či je možné osobú podávajúcu vymyslené trestné 
oznámenie s cieľom zatajiť existenciu potencionálnych dôkazov proti nej v inej trestnej veci a nepravdivo 
vypovedajúcu v procesnom postavení svedka trestne stíhať a ak áno pre aký trestný čin.

Najvyšší súd Slovenskej republiky 
ROZSUDOK  č.k. 2 To 10/2011

Vo vzťahu k výroku o vine poukázal na právny názor vyslovený v uzneseniach Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky z 24. februára 2009, sp. zn. 2 To 11/2007 a z 9. marca 2011, sp. zn. 1 Tost 25/2009, podľa ktorého v 
prípade trestného stíhania vedeného pre neodvedenie platieb uvedených v § 148a Tr. zák. nestačí len 
zistenie, že bola naplnená objektívna stránka uvedeného trestného činu a že existuje zavinenie páchateľa 
aspoň vo forme nepriameho úmyslu, ale zároveň treba skúmať aj dôvody, ktorého ho k takému konaniu 
viedli. Pokiaľ je takým dôvodom nesolventnosť a zároveň je preukázané zvýhodnenie iného veriteľa 
zaplatením jeho pohľadávky pri súčasnom uzrozumení páchateľa s tým, že aspoň čiastočne zmarí 
uspokojenie pohľadávok príjemcov odvodov uvedených v § 148a Tr. zák., nepôjde o tento trestný čin, ale 
do úvahy prichádza posúdenie konania páchateľa ako trestného činu zvýhodňovania veriteľa podľa § 
256a Tr. zák. 2.
V tejto spojitosti je opäť potrebné poukázať na argumentáciu uvedenú v uznesení z 24. februára 2009, na 
ktorej odvolací súd v celom rozsahu zotrváva, že v prípade predĺženia alebo insolventnosti by mal 
zamestnávateľ všetky svoje záväzky uspokojiť pomerne a rovnomerne a to vrátane výplaty miezd svojich 
zamestnancov a úhrad platieb svojim obchodným partnerom. Uvedené zistenie zakladá trestnú 
zodpovednosť za trestný čin zvýhodňovania veriteľa podľa § 256a Tr. zák., ktorého objektívna stránka bola 
vyššie uvedeným konaním nepochybne naplnená a rovnako tak je daný aj subjektívny znak tohto trestného 
činu a to úmyselné zavinenie v jeho miernejšej podobe a to vo forme nepriameho úmyslu. 
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Nosné témy Novín OZ PPP 
pre čísla 1 až 10 ( 8 až 12/2012, 1 až 5/2013 )

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. 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 ....???

Noviny OZ PPP č. 10. (máj, 2013)
Vývoj štátneho rozpočtu SR a politická situácia – vzťah vlády a opozície. 

noviny už vyšli v auguste 2012 

noviny už vyšli v septembri 2012 

noviny už vyšli v októbri 2012

noviny už vyšli v novembri 2012

noviny už vyšli v decembri 2012

noviny už vyšli v januári 2013

Nasledovné noviny OZ PPP

 - 

Noviny OZ PPP č. 7. (február, 2013)
Veľká rekapitulácia roku 2012. Čo sa stalo dobré, čo zlé a čo sa nestalo...?!
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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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„Nechali sme si zneuctiť tradičné hodnoty“, 
vyhlásil Václav Klaus, prezident ČR v prejave k 17. novembru.

Naposledy vo funkcii prezidenta predniesol český 
prezident Václav Klaus prejav k výročiu 17. 
novembra. Pripomenul historickú pamäť, zaútočil 
na internet a sociálne siete a venoval sa aj svojej 
obľúbenej téme - strate tradičných hodnôt. 

Česká republika začala v sobotu spomienky na 
výročie novembrových udalostí v rokoch 1939 a 
1989 pred pražským internátom Josefa Hlávku.

"Prichádzame preto, aby nebolo zabudnuté, nie v 
zmysle pamäti historikov, ale aby to, čo sa tu 
odohralo v roku 1939 a v rokoch nasledujúcich, 
nebolo vymazané z pamäti nehistorikov. Aby sa 
dnes či zajtra nekonalo tak, aby k tomu nedošlo 
znovu. Mám z toho trochu strach. Nachádzame sa v 
ére spomínania a gest," uviedol Klaus s tým, že

nijaké ospravedlnenie pre tento čin nie je a nikdy 
byť nemôže.

Prezident vo svojom prejave varoval pred 
dnešnou spoločnosťou sociálnych sietí na 
internete a informačnou spoločnosťou. "Skôr by 
som ju nazval neinformovanou spoločnosťou, s jej 
apoteózou internetu a tzv. sociálnych sietí nás 
ohlušuje záplavou neštrukturovaných, navyše 
často viacmenej irelevantných dát či informácií," 
povedal.

Vzápätí zdôraznil, že "keď sme súčasne 
postrácali, resp. nechali si poškodiť a zneuctiť 
naše tradičné hodnotové a myšlienkové vzorce, 
nemáme tieto informácie kam ukladať a ako ich 
zaraďovať a vyhodnocovať."

Lesk a bieda internetových diskusií.

Sobotník Internetové diskusie sú plné vyhrotených názorov a boja protichodných táborov. Čo ľudí motivuje 
k tomuto konaniu?  Doba, v ktorej žijeme, je plná technologických hračiek, bez ktorých si mnohí z nás vedia 
predstaviť svoje životy už len ťažko. Kvantá rôznych značiek, hardvéru či softvérových produktov sa 
dennodenne usmievajú na potenciálnych zákazníkov z obrazoviek či billboardov. Postupom času sa 
technológie stali osobnejšími a dnes dosť dobre poslúžia ako naše digitálne vizitky.

Ľudia sa naučili milovať svoje smartfóny, tablety, laptopy či televízie. Ruka v ruke s láskou, k materiálnym 
veciam však ide nenávisť, osočovanie či hrdý pocit príslušnosti k jednej skupine či značke a nenávisť k 
ostatným. Internet a relatívna anonymita, ktorú poskytuje, dali vzniknúť špecifickému fenoménu – 
fanboyom.  

Poznáte to. Mnohí po prečítaní zaujímavého článku neodolajú pokušeniu nahliadnuť do diskusie, kde však 
čakajú nepríjemné prekvapenia. Vždy sa nájdu ľudia pripravení rozpútať za každú cenu flame war, zveličovať 
často kozmetické chyby konkurenčných produktov a nezriedka skĺznuť k urážkam a osobným útokom. Čo 
vedie ľudí k tomu, aby sa stali imúnnymi voči každému názoru, ktorý nevelebí ich obľúbené produkty?

My proti ostatným
Vysvetlenie posadnutosti a iracionálnej túžby zastávať sa svojich obľúbených značiek môžeme nájsť v 
desiatkach rokov starej teórii, známej pod názvom „sociálna identita“, ktorú vypracovali poprední 
psychológovia Henri Tajfel a John Turner.
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Podľa vedcov hľadajú ľudia zo svojej podstaty možnosti kategorizácie do skupín podľa najmenších a 
najbezvýznamnejších znakov. Všetko preto, aby získali pocit príslušnosti k svetu, ktorému dokážu 
rozumieť. Keď človek získa pocit príslušnosti, snaží sa túto príslušnosť dokázať lojalitou k danej skupine. 
Naraz s potrebou preukazovania spolupatričnosti prichádza diskriminácia všetkých mimo skupiny. Táto sa 
prejavuje najčastejšie, ak je „nepriateľská“ skupina priamym konkurentom

Tento jav sa nevzťahuje len na technológie. Ľudská civilizácia má už po tisícročia problém akceptovať 
rozdielnosť. Aj slobodné demokratické spoločnosti sú plné protichodných súperiacich skupín. Problém 
nastáva až v prípade nezdravého fanatizmu a iracionálnej túžby vnútiť vlastný názor ostatným..

Technologické spoločnosti často využívajú tento fenomén v reklamných kampaniach. Najmä v spotoch, 
ktoré priamo útočia na produkty či potenciálnych zákazníkov konkurenčných značiek.

Zaslepené zbožňovanie
V programe britskej BBC Secrets of Superbrands sa rozhodli producenti relácie podrobiť editora servera 
World of Apple Alexa Brooksa skenu prostredníctvom technológie magnetickej rezonancie, aby zistili, ako 
mozog fanatického fanúšika Apple reaguje na podnety spojené so značkou.

Vedci postupne ukazovali Brooksovi obrázky Apple produktov a konkurencie - a jeho mozog reagoval na 
každý z nich rozdielne. Z testu vzišli zaujímavé výsledky. V prípade, že sa editor pozeral na produkty Apple, 
sa aktivovala časť mozgu, ktorá je aktívna u veriacich ľudí, keď vidia posvätný predmet svojej viery.

Toto až náboženské zapálenie, ktoré si mnohí z nás neuvedomujú, môže byť ďalšou z príčin, prečo mnohí 
zapadnú do skupiny fanatických fanboyov, ktorí sú imúnni voči logickej argumentácii.

Šablóny a naučené chovanie
Technologickým svetom v súčasnosti hýbe príchod nového operačného systému od Microsoftu – Windows 
8. Recenzie systému sú vo väčšine prípadov pozitívne, avšak až pričasto sa spomína nutnosť učiť sa pracovať 
najmä v novom modernom dotykovom rozhraní. Dajme bokom výhrady k prítomnosti samotného rozhrania 
v systéme a pozrime sa na priamo na akcentovanú nutnosť nových návykov.

V rámci ekosystému Windows je prítomnosť primárne dotykového rozhrania novinkou, samozrejme s 
výnimkou systému Windows Phone. Hlavným problémom pre mnohých používateľov je práve neznalosť 
nového prostredia, resp. absencia dlhšieho časového obdobia, za ktoré by sa dalo na nový systém zvyknúť.

Hoci je dotykové rozhrania prítomné už dlho, raketový nástup tohto spôsobu ovládania odštartoval americký 
technologický gigant Apple vydaním svojho smartfónu iPhone. Toto zariadenie spôsobilo hotovú revolúciu 
vo svete mobilných zariadení. Pravým úsvitom post PC éry však bol až príchod tabletu iPad. Jeho masívny 
úspech priviedol výrobcov k tomu, aby chrlili jeden tablet či hybridné zariadenia za druhým.

Apple však nedefinoval len hardvér zariadení. Rovnako dôležitý je softvér a koncepcia ovládania dotykom, 
kde inžinieri a dizajnéri ukázali efektivitu, funkčnosť a jednoduchosť. „i zariadenia“ si našli svojich 
zákazníkov a slúžili ako predloha ako má moderné dotykové rozhranie vyzerať.

Problémom nových prístupov nie je ich nefunkčnosť či nevhodnosť, ale neskúsenosť ľudí s novým 
prostredím. Nedajú sa označiť za zlé, sú len iné. Vyššie som sa snažil zdôrazniť existenciu istej
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štandardizácie, ktorú priniesol Apple a od ktorej sa odvíjajú očakávania ľudí pri styku s dotykovými 
zariadeniami.

Ľudia, ktorí dlho využívajú jeden druh zariadení si navyknú na spôsob ovládania, s ktorým sa však nestretnú 
pri zariadeniach konkurencie. Z dôvodu neskúsenosti majú ľudia sklony odsudzovať niečo nové ako 
vyslovene zlé a nefunkčné a vytvárajú si predstavu o jedinom správnom prístupe - o tom ich. Toto 
vedomie ešte posilňuje pocit patričnosti k určitej skupine a ukazuje na teóriu sociálnej identity.

Zavládne niekedy mier?
Nemyslím si, že nekonečné „nikamnevedúce“ hádky v internetových diskusiách niekedy vymiznú. 
Vychádzajú z ľudskej prirodzenosti a túžby dominovať či vnucovať vlastné názory ostatným. Možno by však 
pomohlo, keby ľudia vždy kritizovali len produkty a nie ľudí, ktorí si ich kupujú. Kúsok empatie či 
akceptácia rozdielnosti by mnohým prospela, každému môže vyhovovať niečo iné a v žiadnom prípade 
neexistuje jediný správny prístup či produkt.
(Autor: Martin Paluš, TOPKY SK)

TOP 5 tajných spolkov, ktoré riadia náš SVET.

Tajné spolky a spoločnosti ľudí fascinovali odjakživa, pretože takmer vždy chránili tajomstvá, ktoré mali byť 
skryté pred očami celého sveta. Ľudia si o nich nepretržite vytvárali legendy, a dnes už takmer nikto nevie 
povedať čo je zaručený fakt a čo fikcia. Ktorých 5 spolkov teda pretváralo a dnes ešte pretvára našu históriu?

1. Templári
Rád templárov bol najväčším a najmocnejším kresťanským rytierskym rádom stredoveku, ktorý 
pravdepodobne vznikol v roku 1118 ako vojensko-mníšsky rád pod názvom - Chudobní rytieri Krista a 
Šalamúnovho chrámu. Usídlili sa na mieste jeruzalemského Šalamúnovho chrámu – Templu, preto sa im 
neskôr začalo hovoriť templári. V roku 1118 stálo v čele rádu templárov deväť rytierov, no podľa mena ich 
dnes poznáme len osem. Meno posledného rytiera zostáva aj dnes zahalené rúškom tajomstva. 
Zakladateľom rádu bol francúzsky rytier Hudo de Payens, a podľa niektorých historikov boli všetci deviati 
zakladatelia príbuznými. Oficiálnym poslaním nového rádu bolo chrániť cesty pútnikov do Jeruzalema. 
Prvých deväť rokov nosili rytieri rovnaké oblečenie ako iní vtedajší rytieri. Potom si však mohli obliecť biely 
plášť, ako symbol čistoty, so znakom rádu – červeným krížom.

Rady templárov sa potom začali rýchlo rozširovať, a ich majetok rástol neuveriteľnou rýchlosťou – keďže 
každý nový člen sa musel vzdať svojho majetku v prospech celej komunity, navyše v Jeruzaleme sa templári 
dostali k veľkému bohatstvu. Mnohí si totiž dodnes myslia, že práve vo Svätom meste našli svätý grál alebo 
archu zmluvy. To im zaistilo obrovský politický a ekonomický vplyv v celej Európe, čo sa im nakoniec stalo 
osudným, keď ich dal francúzsky kráľ Filip IV. Pekný v piatok 13. októbra 1307 pozatýkať. Rád templárov bol 
síce zrušený, ale ich majetok prešiel do držania iných spoločností, ktoré potom ďalej potajme pôsobili – 
možno až dodnes. Ich nesmierne bohatstvo, ktoré pred zatýkaním ukryli doposiaľ nikto neobjavil.

2. Slobodomurári
Najslávnejšie tajné spoločenstvo v celých ľudských dejinách je bezpochyby slobodomurárstvo. O obrovskej 
moci slobodomurárov neustále koluje množstvo legiend hlavne kvôli tomu, že veľký počet ich členov sa
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údajne pohybuje vo vysokej politike, najväčších bankách, či v štátnych inštitúciách. Veď medzi 
slobodomurárov patrilo najmenej 17 prezidentov Spojených štátov amerických vrátane ich zakladateľa 
Georgea Washingtona. Slobodomurári údajne stáli aj pri vzniku Spojených štátov amerických v roku 1776, a 
niekoľko z nich podpísalo aj Deklaráciu nezávislosti. Slobodomurárstvo sa však rozšírilo aj do Európy, a 
práve slobodomurári vraj na konci 18. storočia stáli za vyvolaním Veľkej francúzskej revolúcie, keďže k ich 
členom sa hlásil aj Georges Danton a markíz La Fayette.

História slobodomurárstva začala 24. júna 1717, kedy sa v Londýne spojilo niekoľko lóži a vytvorilo Veľkú 
londýnsku lóžu. Korene slobodomurárstva však siahajú podstatne ďalej. Legenda totiž hovorí, že 
slobodomurárom bol už izraelský architekt Chíram Abiff, ktorý sa v 10. storočí pred Kristom stal hlavným 
staviteľom Šalamúnovho chrámu. Je teda možné, že za vznikom slobodomurárov stoja práve stavebníci 
tohto veľkolepého chrámu? Pre svoju veľkú moc a protikresťanské názory boli slobodomurári od 18. storočia 
prenasledovaní a väznení, a sám pápež Pius IX. na nich uvalil kliatbu, keďže ničili celú cirkev a vieru. Boli 
dokonca obvinení zo štátnych prevratov a revolúcií.

Záujem o slobodomurárov však rástol v 20. storočí, no tí pre pokračujúcu spoločenskú averziu dodržovali a 
dodržujú svoje tradície v utajení. Dnes je podľa odhadov po celom svete asi 156 veľkých lóží, ktoré združujú 
až 6 miliónov slobodomurárov! Veľmajster Veľkej španielskej lóže Josep Corominas Busqueta dokonca sám 
priznal, že v Európskom parlamente sedí až 60 percent slobodomurárov! Je teda možné, že sa podieľajú na 
riadení celého sveta?

3. Ilumináti
Ilumináti naozaj existovali, a ich vznik sa datuje  na rok 1776. Bratstvo Illuminaten založil profesor práva na 
univerzite v Ingolstadte Adam Weishaupt, ktorý bol nadšený prívrženec osvietenstva. Svojou spoločnosťou 
sa chcel postaviť proti bavorskému katolicizmu, ktorý považoval za odporcu všetkého pokroku. Preto chcel 
svojím tajným bratstvom úplne ovplyvniť celú vtedajšiu elitu, aby ju získal na cestu pokroku a zdravého 
rozumu. Ešte v roku 1776 sa ilumináti zlúčili so slobodomurármi a vraj ich prvým veľkým dielom bolo 
podpísanie amerického vyhlásenia 4. júla 1776. Všetci, ktorí toto vyhlásenie podpísali boli slobodomurári, a 
teda aj prvý americký prezident George Washington. Konšpiračné teórie dokonca hovoria, že 
slobodomurári, ktorí založili Spojené štáty americké boli iluminátmi skorumpovaní.

Za tajomstvom úspechu iluminátov sa možno skrýva spojenie Johanna Adama Weishaupta so zámožnou 
rodinou Rotschildovcov, ktorá dnes podľa mnohých ľudí riadi celý svet. Je totiž možné, že vďaka nemeckému 
bankárovi Jacobovi Henrymu Schiffovi získali kontrolu nad oboma americkými stranami – demokratmi aj 
republikánmi. Ak je táto teória pravdivá, je možné, že ilumináti na čele s Rotschildovcami ovplyvňujú dianie 
v americkom Kongrese. Ilumináti vraj majú na svedomí 1. a 2. svetovú vojnu, Veľkú októbrovú revolúciu v 
Rusku, v roku 1948 vytvorenie štátu Izrael, či atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho. Ilumináti sa údajne 
snažia o nastolenie spravodlivej a jedinej svetovej vlády. Je to vôbec možné, aby bol celý svet v rukách 
vyvolených ľudí?

4. Skull & Bones
Yaleova univerzita patrí nepochybne medzi najznámejšie univerzity na svete, Je však známa aj tým, že na nej 
v roku 1832 bola založená tajná spoločnosť Skull & Bones, teda Lebka a hnáty. Priateľstvá z vysokej školy sa 
tak preniesli aj do obchodných vzťahov, či politiky. Môže byť totiž náhoda, že niektorí členovia Skull & Bones 
sa stali prezidentmi, guvernérmi, sudcami, či šéfmi bánk? Symbolmi tohto spolku, ktoré sa nachádzajú v ich 
znaku sú lebka, prekrížené hnáty a číslo 322. Všetky symboly majú svoje opodstatnenie. Každý z nováčikov
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totiž údajne musí pri svojom zasväcovaní priniesť lebku nejakého významného človeka. A číslo 322 podľa 
kanadského spisovateľa Johna Lawrenca Reynoldsa znamená rok úmrtia gréckeho politika a rečníka 
Demostena (384 – 322 pr. Kr.). Je možné aj to, že v tejto dobe bola táto spoločnosť založená?

Tajný spolok bol podľa oficiálnych informácií založený Williamom H. Russelom a Alphonsom Taftom, a bol 
vytvorený hlavne z toho dôvodu, aby sa synom prominentných ľudí študujúcim na univerzite zabezpečili 
privilégia a výhody. Rytierom Skull & Bones sa tak môžu chváliť traja americkí prezidenti George W. Bush, 
jeho otec George H. W. Bush, či William H. Taft, ale aj Pierre Jay, ktorý bol prvým predsedom Federálnej 
rezervnej banky v New Yorku, či John Forbes Kerry, ktorý je už 22 rokov americkým senátorom. Takto by 
sme mohli pokračovať ďalej. Je to len náhoda, že všetci títo významní ľudia patria do tajného spolku 
americkej elity? Sú „bonesmeni“, ako sa im hovorí, len neškodným univerzitným klubom, ktorý sa každý 
štvrtok a nedeľu stretáva v budove, ktorej sa nepovie inak ako Hrobka, alebo naozaj tvoria skupinu 
vyvolených, ktorí ťahajú za nitky svetového diania, ako si myslia konšpirátori?

5. Klub Bilderberg
Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, kto vlastne určuje cenu ropy, prečo vznikla Európska únia a euro? Kto 
vlastne riadi Európu, a kto vládne finančným trhom? Na tieto otázky by možno vedel odpovedať utajený 
klub magnátov s názvom Bilderberg.

Všetko sa to začalo v roku 1954, keď holandská kráľovská rodina a rodina Rockefellerovcov pozvala na vôbec 
prvé stretnutie najmocnejších mužov sveta. Schôdzka sa odohrala počas májového víkendu v luxusnom 
hoteli Bilderberg, a práve podľa tohto hotelu si účastníci stretnutia dali názov - Klub Bilderberg. Na 
zozname Klubu Bilderberg nájdete svetových politikov, vrcholových predstaviteľov finančných inštitúcií a 
veľkých korporácií. Asi ste ani netušili, že členmi Klubu je predseda Medzinárodného menového fondu, 
Svetovej banky, Federálneho rezervného systému, vedúci predstavitelia takých korporácií ako Coca Cola, 
Microsoft, British Petroleum, American Express, ale aj riaditelia CIA a FBI, či generálni tajomníci NATO.

O hospodárskej kríze, ktorá naplno prepukla v roku 2008 a jej následky sú viditeľné ešte aj dnes, hovoril 
Klub Bilderberg ešte v roku 2006, kedy správne odhadol hypotekárnu krízu a finančný krach na rok 2008. 
Bilderberg totiž povolil strmé stúpanie amerického trhu s nehnuteľnosťami, a presne určil, kedy táto bublina 
má prasknúť. To sa aj stalo, a tým sa odštartovala najväčšia kríza za posledné storočie. Odtajnené dokumenty, 
s ktorými prišla britská televízia BBC potvrdzujú, že Európska únia je vlastne duchovným dieťaťom 
Bilderbergu, a tento Klub stál aj za vytvorením jednotnej meny euro začiatkom 90. rokov minulého storočia. 
Šokujúce zistenia priniesol kanadský novinár Estulin, ktorý zistil aj to, že Bill Clinton i Tony Blair boli dlho 
predtým ako sa stali vládcami svojich krajín, v Klube Bilderberg dlhodobo pripravovaní na prevzatie moci.

Aj cenu ropy má podľa jasných dôkazov, ktoré predložil Estulin riadiť Klub Bilderberg. Sám Henry 
Kissinger, ktorý patrí k riadiacemu výboru Klubu Bilderberg prezradil v roku 2005 svojím 
spolupracovníkom, že elita sa dohodla zaistiť, aby sa cena ropy v priebehu dvoch rokov zdvojnásobila, čo sa 
aj stalo. Postupom času neustále presakujú správy o tom, aký má Klub Bilderberg vplyv na chod sveta, no 
mnohí významní politici si pred tým zakrývajú oči, a poukazujú na jasnú konšpiráciu. Je vôbec možné, aby 
nejaké tajné spolky magnátov a vyvolených ľudí riadili celý náš svet? Skutočne sa dá týchto 5 tajných spolkov 
považovať len za konšpiráciu a vymyslené legendy, alebo to je šokujúca pravda?

(Autor: Recber)
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Rôzne pohľady na tú istú univerzálnu „spravodlivosť“...?

Ľudia odjakživa mali radi príbehy zo života, ako presvedčivé dôkazy, že sa niečo naozaj stalo, tak ako sa malo  
stať. Tiež si myslíme, že je to dobrý zvyk a preto zverejňujeme niekoľko príkladov zo života. Tiež tak, ako sa 
stali, alebo stanú. Je to bez komentára. Iba na zamyslenie.

Vyhnú sa politici sankciám a zodpovednosti?

Príbeh zo života č.1: 
Ľuboš K. vraj sfalšoval zmenky za 2,4 milióna eur. V byte mu vraj našli aj falošný "siskársky" preukaz na jeho 
meno, ktorý chcel údajne použiť. Ľuboš K. si podľa obvinenia vraj dal vyrobiť tri sfalšované zmenky, všetky 
vo vysokej hodnote po 800-tisíc eur. Údajne mu ich podpísal človek, ktorý mu dlžil peniaze.

 Podľa polície to však celé bol podvod. 
Ľuboša K. obvinili z obzvlášť závažného zločinu falšovania. Keďže je však prípad čerstvý, polícia sa k nemu 
vyjadrovať nebude.

Príbeh zo života č.2: 

Potravinový kontrolór ich mal vziať ako úplatok počas inšpekcie v ázijských potravinách.

Bezútešný trest mu súd vymeral na základe výpovede predavačky a nejasného kamerového záznamu. "Súd v 
tomto prípade uložil trest na dolnej hranici trestnej sadzby, ktorá je v tomto prípade 5 až 12 rokov," 
informovala Tv Joj hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Katarína Kudjaková.Kontrolór mal ako 
úplatok od predavačky vziať desať kíl jazmínovej ryže a dva balíčky kešu orieškov v hodnote 28 eur. On však 
všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že nedostatky síce v správe neuviedol, ale to len preto, že išlo o maličkosti. 
"Ja som od nikoho nikdy nepýtal žiadny úplatok... 

" komentoval svoj verdikt Peter.

Petrova rodina je z nešťastnej situácie zúfala a jeho odsúdenie považuje za nespravodlivé. 
 

povedala Petrova sestra.

Odsúdenie prebehlo na slovenské pomery nezvyčajne rýchlo. Od samotného úplatku až po eskort do 
väzenia ubehol presne rok aj šesť dní.

Príbeh zo života č.3: 

Politici, úradníci a sudcovia sa budú môcť vyhnúť zodpovednosti za protizákonné rozhodnutia. Umožniť im 
to má  novela zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, ktorú ministerstvo 
spravodlivosti predložilo do pripomienkového konania. Predložená právna norma má zmäkčiť existujúci 
stav. Podľa súčasného zákona platí, že ak štát uhradí náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím 
alebo nesprávnym úradným postupom, požaduje regresnú náhradu v celej výške od toho, kto ju spôsobil. 
Inými slovami, ak politik, úradník alebo sudca koná protizákonne, musí túto škodu nahradiť. 

Súd tieto vraj falošné zmenky uznal a poslal na dlžníka exekútora.

Neuveriteľných päť rokov svojho života strávi vo väzení Peter z Bratislavy za pár kilo ryže a balíčky kešu 
orieškov. 

Neviem, akým významným podielom som sa ja dostal k 
verejnému činiteľovi, ja som len inšpektor, ktorý ani nemôže dávať pokuty,

"Keby aj zobral za 
28 eur desať kíl ryže - čo to je v porovnaní s tými kauzami, ktoré sa momentálne vyplavujú na povrch,"

V novele 
rezortu justície sa slovo "požaduje" nahrádza slovami "môže požadovať". "Teda štátne orgány nebudú mať 
povinnosť uplatniť regresnú náhradu voči zodpovednému subjektu". 
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Nedokázateľná hranica. Tiež sa nepozdáva návrh, aby v prípade, ak zodpovedný zamestnanec škodu 
spôsobil z nedbanlivosti, mal subjekt možnosť posúdiť okolnosti prípadu a zvážiť upustenie od vymáhania 
nároku. To sa javí ako neprípustné najmä s prihliadnutím na to, že hranica medzi úmyslom a nedbanlivosťou 
sa v prípadoch výkonu verejnej moci prakticky nedá dokázať a vytvára sa priestor pre upúšťanie od náhrady, 
„ak existujú okolnosti osobitného zreteľa“.

Na Slovensku máme skúsenosť v súvislosti so Zákonníkom práce, ktorý umožňuje, ale nenúti 
zamestnávateľa vymáhať škody spôsobené zamestnancom. V prípade pokút pre verejné orgány za 
nedodržiavanie zákona zistila Transparency International ešte pred niekoľkými rokmi, že ministerstvá či 
obce v drvivej väčšine škodu od zodpovedných zamestnancov nevymáhali. 

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

Sedia v krčme Japonec, Američan, Angličan, Francúz a Slovák. 
Japonec pľuvne na američana a ten mu hovorí: 
- To si posral, ideme von! 
Zvonku je počuť bum, prásk, tresk, vráti sa iba Japonec a vraví: 
- To bolo karate. Od nás. 

Japonec pľuvne na Angličana a ten vraví: 
- To si posral, ideme von! 
Zvonku počuť bum, rach, tresk, vráti sa iba Japonec: 
- To bolo kendo. Tiež od nás. 

Potom zapľuje na Francúza a idú von. Zvonku zasa počuť: bum, bác, prásk, vráti sa opäť iba japonec a hovorí: 
- To bolo džudo. Tiež od nás. 

Keď zapľuje na Slováka, ten hovorí: 
- To si posral, ideme von. 
Zvonku počuť jediný tresk! Vráti sa iba Slovák, bez Japonca a hovorí: 
- To bol hever z Mazdy. Tiež od nich.

Navrhovaná novela teda povedie 
k tomu, že aj pri nezákonnom postupe sa bude od vymáhania škody hromadne upúšťať. 

Pobavte sa.
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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. 

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

Premiér sa vybral na osobný prieskum životnej úrovne obyvateľstva. 
Vošiel do akéhosi domu, v ktorom na dvore postávala babička. Pýta sa jej: 
- Babka, ako sa máte? 
- Dobre. Nesťažujem si. 
- Babka, máte televízor a chladničku? 
- Samozrejme. 
- A auto? 
- Mercedes. 
- Aha! Na nedostatok peňazí si teda nesťažujete. 
- Nie, nesťažujem. Žijeme si celkom dobre. Pohoda. 
- A viete babka, - vypne hruď premiér - že je to moja zásluha? 
- Starý! - volá babka na dedka - Poď dolu z povaly. Prišiel ti brat z Ameriky.

Novinka v oblasti reklamy na rok 2013 je možnosť vloženia reklamného materiálu do Novín OZ PPP, 
alebo jeho priloženia k Novinám OZ PPP pri zasielaní. Je to možnosť prezentovať váš už vytvorený 
reklamný materiál u našich cieľových odberateľov a SYMPATIZANTOV. Cena je rovnaká, ako pri 
klasickej inzercii. Počet letákov na vloženie pre jedno vydanie Novín OZ PPP je maximálne 2500 ks.   

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.

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 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

Rozhodcovský Súd Royal Development:
rozhodovanie sporov v zmysle Zákona 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní

spracovanie vecnej analýzy k vymáhaným pohľadávkam

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 formou jeho konurzu
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 pri 
reštrukturalizačnom pláne s cieľom zachrániť svoju firmu pred veriteľmi

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

Strana 20 / 20Január 2013 www.royaldevelopment.sk


