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Príhovor Predsedu OZ PPP.
Dobrý deň vážení PARTNERI, SYMPATIZANTI a všetci priatelia myšlienky Občianskeho združenia
Právne Prebudenie Poškodených. Na tomto mieste už tradične píšem svoj úvodník a delím sa s Vami o svoje
názory na veci verejné. Dnes ale urobím výnimku a svoj úvodník zjednoduším iba na to najpodstatnejšie.
V prvom rade Vám všetkým aktívnym chcem úprimne poďakovať za všetko, čím ste prispeli pre úspech
myšlienky OZ PPP. Ďalej chcem poďakovať aj za materiálnu pomoc a služby, ktoré ste doteraz poskytli
klientom OZ PPP.
A všetkým, ktorí pochopili myšlienku nášho občianskeho združenia želám do ich života iba to najlepšie
a najspravodlivejšie.
Dovolím si ale jedno malé „poučovanie“ všetkým, ktorí ešte váhajú alebo nechápu. Občianske združenie
Právne Prebudenie Poškodených Vám vie pomôcť vo vašich problémoch v mnohých oblastiach. Náš systém
je vymyslený jednoducho a pritom účinne. Od Vás priatelia stačí iba sa na nás obrátiť so svojim problémom.
Už týmto aktívne podporíte morálne, ale aj finančne OZ PPP. Vás to nestojí takmer nič, ale môžete získať
veľmi veľa. Takže priatelia stačí málo a urobíte pre seba, ale aj iných veľmi veľa.
Ako predseda občianskeho združenia – neziskovej organizácie si Vás na záver ešte dovolím poprosiť
o finančnú pomoc na našu činnosť. V roku 2013 chceme stabilizovať „Všeobecný fond pre právnu pomoc“,
aby sme mohli začať poskytovať bezúročné pôžičky na úhradu súdnych poplatkov pre našich klientov.
Toto, ale bez peňazí nejde. Preto budeme vďační za akúkoľvek formu či už finančného daru, alebo aspoň
predplatenia si Novín OZ PPP.
V roku 2013 a 2014 plánujeme zriadiť prvé kontaktné kancelárie pre poradenskú činnosť a pre kontakt
s klientmi OZ PPP. Pre utuženie spolupráce s našimi PARTNERMI to považujeme za užitočné a potrebné.
Aj k tomu ale potrebujeme financie. To je druhá oblasť kde uvítame od Vás finančnú podporu.
A iba na okraj do budúcnosti. Máme pripravený aj jeden projekt, ktorý sa bude dať financovať z podielu daní.
Preto prosím pouvažujte, či by ste neboli ochotní nám darovať 1% až 2 % podiel vašich daní za rok 2013. Ak
áno uvítame, aspoň Vašu deklaráciu, že môžeme s Vami rátať. Aby sme si mohli urobiť finančný plán na
rok 2014.
A to je nateraz už všetko. Teším sa na všetky nové a zaujímavé skúsenosti v roku
2013 pri práci s OZ PPP. A tiež na všetky dobré veci, ktoré sa nám spolu priatelia určite podaria.
Za podporu Vám všetkým ďakujem.
Ing. Miloš Valach, Predseda OZ PPP
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Veľká rekapitulácia činnosti OZ PPP za rok 2012.
Ako sme už avizovali v Novinách OZ PPP č.6 a tiež v obsahu „tém“ Novín OZ PPP dnes sa budeme
zameriavať na rekapituláciu činnosti za rok 2012. V podstate od vzniku občianskeho združenia. Nechceme
ale vykonať iba bežný štatistický odpočet! Skúsime túto rekapituláciu poňať trocha inak. Tak ako sa snažíme
ponímať aj iné témy nášho verejného života. A to pokusom o všeobecné zamyslenie sa nad zmyslom
existencie OZ PPP.
Občianske združenie Právne Prebudenie Poškodených vzniklo registráciou na MV SR dňa 17.5.2012.
Zakladajúci členovia sa chceli takýmto spôsobom verejne stotožniť s rovnakou názorovou platformou na
veci verejné a tiež chceli aktívne urobiť niečo pre zlepšenie právneho a všeobecného vedomia ľudí. Preto
sme založili občianske združenie, prostredníctvom ktorého sme chceli pomôcť aj iným ľuďom. Tým, ktorí
podľa nášho názoru sú PRÁVNE POŠKODENÝ životom na Slovensku. Od samotného začiatku sme dobre
vedeli, že pomáhať „ľudu pospolitému slovenskému“ je zložitá a vskutku nevďačná úloha. Nie preto, že mu
nie je v čom pomáhať. Práve naopak si myslíme, že ľudia na Slovensku žijú v strašných podmienkach
nepráva, arogancie a všeobecnej hlúposti. Nevďačná úloha OZ PPP niekomu reálne pomôcť je v inom. A to
v podstate slovenskej povahe, ktorá sa dá popísať asi nasledovne – „ja nič nechcem, ja všetko viem“, ja nič
nechcem ja všetko mám“, „ja nič nechcem ja nikomu neverím“.
Naše snaženie má inú filozofiu, ako je bežné snaženie rôznych „zlepšovateľov“ vecí verejných. Takmer
všetci ľudia si mysli, že veci verejné sa môžu (a preto aj musia!) zlepšovať iba od vrchu. To znamená, že treba
meniť zákony, vytvárať nové úrady a k tomu produkovať nových štátnych úradníkov s pečiatkami, ktorí budú
tie nové a úžasné zlepšenia zavádzať do života. A úplne najlepšie pre takýchto „zlepšovateľov“ je to, aby boli
priamo pri tom. Aby mohli chodiť do rôznych komisií a mudrovať a nekonečne mudrovať o svojich pocitoch,
ako by to malo byť urobené , aby bolo všetkým dobre. V podstate tento štát, takto nejako aj naozaj funguje.
A takto podobne aj skutočne vznikajú nové zákony a funguje súčasná správa štátu. V podobe tisícov reálnych
úradníkov (alebo historicky povedané – drábov). Väčšina ľudí pozná iba túto stránku fungovania štátu.
A jedine takejto podobe jeho riadenia aj skutočne verí. Je to zaujímavé, že to tak je! Aj napriek tomu, že každý
z nás na vlastnej koži denno-denne zisťuje, že to v skutočnosti vôbec, ale vôbec NEFUNGUJE!
My prostredníctvom OZ PPP chceme ľuďom ukázať aj iný pohľad na vec. A to, že štát, ako ho v súčasnosti
máme vo forme korporatívneho kapitalizmu funguje úplne inak. Štát v súčasnej podobe nie je schopný
reálne a spravodlivo riešiť problémy ľudí. Jednoducho to nie je možné. Žiadne pozitívne zmeny „zhora“
v podobe nových zákonov a úradov nemôžu nikdy fungovať. Štátny úradníci a politici iba neustále „plátajú“
najväčšie chyby a nedostatky štátu. Opravujú a stále prerábajú zákony, ale stále nedokážu nájsť optimálny
stav. Keď si pozriete akýkoľvek dôležitý rekodifikovaný zákon, tak prvé strany sú vždy naplnené iba
zoznamom noviel od jeho pôvodného vzniku. Zákon, ktorý je nutné počas 10 rokov stokrát novelizovať je
v podstate nefunkčný a zlý. Ale takéto zákony riadia tento štát! Zaplátané a deravé s nekonečnými zmenami
svojej konečnej podoby! A takto potom štát aj vyzerá. Náš štát Slovenská republika je smutný zlepenec
zaplátaných dier, cez ktoré nám odchádza nielen životná úroveň, ale hlavne šťastie a hrdosť na to, že sme
Slováci. A práve toto „zmúdrenie“ o tom, že svet, okolo nás a náš štát funguje na úplne iných princípoch,
ako nás ohlupujú politici je to, čím sme chceli ako občianske združenie zaujať ľudí a následne im trocha aj
reálne pomôcť v ich konkrétnom živote.
OZ PPP sa vo svoje činnosti zameralo na tú časť spoločnosti, ktorú je možné meniť k lepšiemu. A to tú
najpodstanejšiu časť štátu a to nás konkrétnych občanov. Veď štát nie je prezident, ani vláda a dokonca ani
poslanci, ktorých volila malá časť oprávnených voličov. Štát sme iba a jedine my jeho individuálny občania.
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Každý z nás tvoríme tento štát a bez nás by tento štát ani nebol. Na to nikdy nezabúdajte! Preto je snaženie
OZ PPP zamerané na možné zlepšenia života a právnej vymožiteľnosti práva jednotlivých ľudí a firiem.
Nech si naši „veľkí politici“ zlepšujú tie makroekonomické a globálne ukazovatele. My obyčajní ľudia si
budeme zlepšovať naše mikroekonomické a úplne súkromné ukazovatele. A to, že sa to dá takto oddeliť a že
to funguje vám chceme našim občianskym združením dokázať. Začali sme to nazývať charita pre
podnikateľov. Bohužiaľ v dnešnej zdeformovanej spoločnosti, bez jasného zreteľa na morálne veci je to asi
najvýstižnejšie pomenovanie.
Je možné aby si každý z nás zlepšoval svoj individuálny život, život svojej rodiny, svojej firmy, svojho
podnikania. Je veľa možností optimalizovať dopady zlých zákonov na nás občanov. Je veľa spôsobov, ako sa to
dá. Stačí k tomu trocha otvoriť oči a uši. Počúvať a premýšľať nad názormi, ktoré sú nové. A hlavne pohnúť
svojim rozumom a konečne sa PRÁVNE PREBUDIŤ! Toto je naša snaha ako občianskeho združenia.
Pomáhať ľuďom v ich POŠKODENÍ a ukazovať im aj iné možnosti riešenia ich problémov. Berte to ako akýsi
druh „občianskej sebaobrany“, alebo „prebúdzania občianskeho imunitného systému“. Sú možnosti, len ich
treba využiť. Treba sa iba učiť a hlavne zbaviť sa starých nefunkčných návykov „všetko odmietať“.
PRIATELIA, prosím prestaňte na všetko reagovať negatívne a odmietavo. Skúste vnímať čo vám ponúkame
a o čom hovoríme. Skúste oceniť, že niekto v tomto štáte vám chce nezištne pomôcť. A prosím, zapojte sa do
tohto projektu OZ PPP. V podstate vás to nič nestojí, iba trocha dobrej vôle a trocha času. Verte, že spoločnosť
sa dá opravovať a zlepšovať aj zdola. A pokiaľ chceme žiť v lepšom svete a v lepšom štát je iba na nás s tým
niečo urobiť. Možno nezlepšíme celý svet ani celé Slovensko. Ale máme v našich silách možnosť zlepšiť svoj
vlastný život, svoje podnikanie a svoje vlastné svedomie. A pri tejto snahe si vždy spomeňte, že nie ste sami,
ale že je tu Občianske Združenie Právne Prebudenie Poškodených. A jeho prostredníctvom aj komunita
ľudí, ktorí chcú veci verejné zlepšovať takýmto spôsobom. Ľudí, ktorí sa už nechcú iba pasívne dívať...!
Predsedníctvo Občianskeho združenia
Právne Prebudenie Poškodených
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Správa o hospodárení a činnosti za rok 2012
Občianskeho združenia Právne Prebudenie Poškodených.
Dňa 10.2.2013 sa konalo Valné zhromaždenie OZ PPP s hlavnou témou rekapitulácie činnosti združenia od
jeho vzniku a plánu práce na rok 2013.
Valné zhromaždenie OZ PPP schválilo predloženú správu predstavenstva o činnosti a hospodárení od
25.4.2012 do 31.12.2012. Vzalo na vedomie koncept marketingovej štúdie činnosti OZ PPP aplikovanej na
rok 2013
Predsedníctvo OZ PPP informovalo o hlavných štatistických výsledkoch činnosti za rok 2012
v nasledovných ukazovateľoch:
1. OZ PPP od svojho vzniku reálne vykazuje pozitívnu a merateľnú činnosť v zmysle svojich stanov a cieľov.
2. Od augusta 2012 pravidelne vydáva interný materiál Noviny OZ PPP. V tomto materiály informuje svojich
priaznivcov o činnosti a tiež jeho prostredníctvom umožňuje spoluprácu so svojimi PARTNERMI
a SYMPATIZANTAMI. Noviny OZ PPP sú mesačne zasielané poštou v tlačenej podobe a tiež
v elektronickej podobe pre cca 5000 odberných miest.
3. Od začiatku vydávania Novín OZ PPP si ich pravidelné a nepravidelné odoberanie vyžiadalo 1143
subjektov. Tieto fyzické a právnické osoby deklarovali záujem o spoluprácu a tiež vyslovili podporu činnosti
OZ PPP. Vytvorila sa reálna základňa odborných SPOLUPRACOVNÍKOV OZ PPP pri riešení konkrétnych
problémov klientov OZ PPP.
4. Za pomoci spoločnosti ROYAL DEVELOPMENT spol. s r.o. sa podarilo vytvoriť fond pre dohodnutý cieľ
– Fond RSRD. Cieľová suma tohto fondu je stanovená na 100.000,- EUR. Prostriedky fondu sa môžu čerpať
na poskytnutie zľavy z konania pred Rozhodcovským Súdom Royal Development a tiež na poskytnutie zľavy
z poradenských činností spoločnosti ROYAL DEVELOPMENT spol. s r.o. pre klienta OZ PPP.
5. Bola zabezpečená pasívna propagácia združenia formou webovej prezentácie na
www.royaldevelopment.sk v časti OZ PPP.
6. Od začiatku činnosti OZ PPP a jeho verejnej prezentácie do konca roku 2012 bolo posudzovaných 186
žiadostí o poskytnutie zľavy, alebo konzultačnej pomoci v konkrétnej veci.
7. V súlade so Systémom pre uplatnenie zľavy klienta OZ PPP bolo kladne schválených 64 žiadostí.
8. Pre klientov OZ PPP bola zabezpečená zľava z rozhodcovského poplatku pred Rozhodcovským súdom
Royal Development vo výške 17 755,- EUR. Pri posúdení, že sa jednalo o rozhodcovské spory vo výške istiny
412 875,- EUR je to reálny ukazovateľ zmyslu Fondu RSRD.
9. Pre klientov OZ PPP bolo poskytnutých
konkrétnym problémom a dotazom.
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Preambula stanov Občianskeho združenia
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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"Nikdy sa nespoliehajte na štát, iba na seba!"
Tvrdí ekonóm Milan Zelený
Skončenie školy nie je vstupenkou do zamestnania, kariéry či plodného života. Vzdelanie je iba nutnou
podmienkou, ale nie je postačujúcou. Práca je podmienkou života a štátna podpora je popretie tohto
života, jeho autonómie i hodnoty. Toto sú myšlienky profesora ekonómie Milana Zeleného.
Milan Zelený, profesor ekonómie na Fordham University v New Yorku

Miera nezamestnanosti v EÚ dosahuje veľmi
vysoké hodnoty a posledné údaje jasne hovoria,
že neustále rastie. Myslíte si, že sa to môže v
blízkom čase zastaviť?
Predovšetkým ide o dlhodobý transformačný trend
poklesu zamestnanosti, ktorý sa určite nezastaví v
blízkej dobe. Je treba zdôrazniť, že ide o trend, a
teda existujú výkyvy hore aj dole. Tieto výkyvy
existujú preto, aby politici, analytici a média mohli
oslavovať, keď príde k zlepšeniu a zaryto mlčať, keď
príde k zhoršeniu. Skutočný problém je vlastne s
mierou nezamestnanosti, ktorá počíta medzi
nezamestnaných iba tých, ktorí poberajú podporu,
čiže sú registrovaní. Ako náhle im doba podpory
vyprší, nezamestnaní opúšťajú pracovnú silu.
Takže pri dlhodobých krízach môže dokonca
nezamestnanosť klesať, aj keď počet ľudí bez práce
rastie. Lepším ukazovateľom je miera
zamestnanosti, ktorá vo vyspelých ekonomikách
klesá dlhodobo, dnes často až pod 50%. V každom
prípade sa musíme naučiť rozlišovať medzi
nezamestnanými, teda takzvaní dočasní
zamestnanci štátu a ľuďmi bez práce, ktorí žijú
medzi nami. Tých druhých je dnes nepomerne
viacej.
Aké sú teda hlavné dôvody, že miera
zamestnanosti neustále klesá?
Hlavným dôvodom straty zamestnanosti je
dlhodobé vyčerpanie sektorových potenciálov
absorbovať pracovnú silu vďaka rastúcej
produktivite. Napríklad v USA je dnes len zhruba
0,5% zamestnaných v poľnohospodárstve a okolo
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13% v priemysle. Prispieva k tomu outsourcing
práce na zákazníka a na stroje. Ďalší outsourcing do
platovo lacných krajín je iba dočasný a pracovné
príležitosti sa vytrácajú v závislosti na raste miezd.
Tieto trendy sú nezvratné, pretože rast
produktivity práce je nevyhnutný k dôstojnému
životu. Historicky sa vždy vynoril nový sektor,
ktorý absorboval prebytočnú pracovnú silu, čiže
poľnohospodárstvo, priemysel, služby a štát. V
súčasnosti sa nový sektor neobjaví, pretože vyspelé
ekonomiky vyčerpali z hľadiska zamestnanosti
všetky štyri ekonomické činnosti ľudstva –
produkcia potravín, výroba vecí, poskytovanie
služieb a „ničnerobenie“.
O čo opierate tieto vaše tvrdenia?
Ukazovateľov transformácie je veľa. Napríklad od
roku 2011 dochádza k prudkému poklesu tržieb z
vývozu. Celková hodnota exportu je irelevantná,
pretože nám nepatrí. Svetový obchod spomaľuje,
jeho objem klesá pod celkový objem HDP. To
naznačuje prechod globalizácie k relokalizácii.
Investície do zahraničných aktív klesajú pod 40%.
V roku 2008 dosahovali ešte 50%. Zlatá éra
globalizácie končí. Na nový rok som na to
upozorňoval aj oboch premiérov SR a ČR. Ich
neznalosť a nechápanie, čo sa v našich
ekonomikách deje, bola až strhujúca.
A aká situácia je v USA oproti Európe?
Rast miery nezamestnanosti sa spomalil, ale počet
ľudí bez práce stále rastie. Podniky prepúšťajú po
desaťtisícoch.
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Ako som už povedal, ide však o zlý
makroekonomický ukazovateľ, ktorý nie je vhodný
pre krízové obdobia. Politici to zneužívajú a média
spolu s voličmi im na to opakovane naletia.
Napríklad v novembri miera nezamestnanosti v
USA klesla na 7,7% a Obama oslavoval, že bolo
vytvorených 140 tisíc pracovných miest. Celková
pracovná sila ale klesla o 350 tisíc. Stačí iba trochu
vedieť počítať. Keď nás bude väčšina dlhodobo
bez práce a menšina schopných bude trvalo
zamestnaná, tak bude miera nezamestnanosti
0%. Väčšina makroekonomických ukazovateľov má
podobné nedostatky a sú teda nevhodné pre
obdobie dlhodobých kríz a ekonomických
transformácií.
Niektorí ľudia však spochybňujú tieto štatistiky a
tvrdia, že sú skreslené, resp. upravované. Jack
Welch, bývalý CEO General Electric, toto tvrdil
ešte pred prezidentskými voľbami v USA. Čo si o
tom myslíte?
Pochybujem, že sú štatistiky upravované. To by bol
veľký škandál. Jednoducho sú nesprávne, a teda
politicky manipulovateľné a zneužiteľné.
„Neutrónový Jack“, ktorý je tiež známy tým, že
vyhadzoval zamestnancov General Electric podľa
kvóty minimálne 10% ročne sa neteší moc veľkej
dôveryhodnosti ani znalosti ekonomických
ukazovateľov. Od jeho jesenných paranoidných
poznámok som od neho viac nepočul.
V čom sú hlavné rozdiely medzi pracovným
trhom v USA a EÚ?
Pracovné trhy sú v USA flexibilnejšie ako v EÚ, kde
sú regulované až do sklerotickej fixácie. Konečné
dôsledky sú však podobné. V USA jednoducho
práca nie je kvôli rastu produktivity práce,
automatizácii, somoobsluhe, disintermediácie a
pod. V EÚ sú nezamestnaní hlavne mladí ľudia,
pretože starší zamestnanci sedia na pozíciách a nie
je ľahké ich prepustiť.le aj v EÚ to podniky
obchádzajú zavádzaním tzv. „automatických
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prijímačov vratných fľašiek“, t. j. „zamestnaním“
strojov namiesto ľudí. Transformácia sa týka
všetkých vyspelých krajín a až teraz začína dnes
prenikať aj do rozvojových krajín, teda aj do SR a
ČR, ktoré sú výrazne neautonómne a závislé na
nemeckom a inom outsourcingu. Zahraniční
investori začínajú baliť kufre a nebudú adekvátne
nahradení novými bez ohľadu na daňové podpory.
Predpokladám, že často odpovedáte na otázky
vašich študentov o tom, čo majú robiť, resp. čo
majú študovať, aby po skončení školy si dokázali
zarobiť na slušné živobytie pre seba, a pripadne
aj pre rodinu. Čo im na to odpovedáte?
Skončenie školy nie je vstupenkou do zamestnania,
kariéry či plodného života. Vzdelanie je iba nutnou
podmienkou, ale nie je postačujúcou. Aké
vzdelanie? Z akej inštitúcie? V akých odboroch?
Aké znalosti? To všetko sú relevantné otázky a
úspešný človek musí cielene budovať svoju kariéru
už od svojich 17 až 18 rokov. Systémové
inžinierstvo je určite lepšia investícia do
budúcnosti ako psychológia, sociológia alebo
štátna služba. Odporúčam multidisciplinárne
štúdium, všetky typy inžinierstva, biznisu a
podnikateľstva. Dôležité nie je mať informácie, ale
im rozumieť – teda znalosti namiesto informácií.
Vstupujeme predsa do znalostnej spoločnosti.
Informácie sa stali komoditou, sú voľne dostupné,
rapídne sa menia a nemá význam sa ich bifľovať. Aj
voľba inštitúcie je kritická. Podstatné je, aké sú
priemerné platy absolventov a ako rýchlo si nájdu
prácu. Vyvarujte sa čohokoľvek, čo je zadarmo a
hľadajte pridanú hodnotu. Cena zmätkov je príliš
vysoká, aj keď je akokoľvek nízka.
(pokračovanie na ďalšej strane)
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Momentálne sa v EÚ a predovšetkým u nás
začalo neustále rozprávať o tom, ako sú potrebné
hlavne technické smery a že ich študuje relatívne
málo ľudí. Slovenský minister školstva chce toto
regulovať. Je toto podľa vás cestou, ako spraviť
mladých ľudí lepšie zamestnateľných?

za prácou, príspevky na presťahovanie, peniaze
dostávajú firmy aj za prijatie čerstvých
absolventov na určitý čas, rôzne pochybné kurzy
vzdelávania a rekvalifikácie, a tak podobne. Toto
asi tiež nepovažujete sa riešenie
nezamestnanosti....

Nie. V EÚ a u nás je situácia iná než v USA. Štátne
regulácie vždy zlyhávali a zlyhajú aj teraz. Štát
predsa nevie, čo ekonomika potrebuje, iba podniky
to vedia, teda na otvorenom trhu. A firmy nebudú
so štátnymi inštitúciami spolupracovať, radšej sa
obrátia na súkromné univerzity alebo si založia
vlastné podnikové a podnikateľské univerzity.
Mladých ľudí neurobíte zamestnateľnejšími tým,
že budete rozhodovať za nich, ignorovať trhové
vzťahy a zamlčiavať informácie. Stačí jednoducho
zverejniť údaje o tom, ako univerzity umiestňujú
svojich absolventov podľa oborov, podľa
priemerného platu a podľa časového rozmeru. Na
základe takýchto informácií sa mladí ľudia môžu
rozhodnúť sami. Ich rozhodovacia samostatnosť a
autonómia sú predsa súčasťou ich
zamestnateľnosti. Minister potom môže prestať
prekážať.

Ide teda o priame štátne intervencie do tržného
prostredia práce. Signálna sústava slobodného
trhu sa tak aktívne deformuje či priamo ničí. Pol
storočia sme fungovali bez trhu pod plánovacou
komisiou jednej strany. Teraz po 20 rokoch sme
tento získaný trh výrazne degradovali. Bez trhu
nepoznáme hodnotu pracovných miest, cenu
práce, štruktúru pracovných potrieb a hodnotu
vzdelania. Nezamestnanosť nevyriešime tým, že ju
zakážeme alebo podplatíme zamestnávateľov
peniazmi, ktoré im predtým skonfiškujeme. Za
komunizmu žiadna nezamestnanosť nebola, nikto
nemohol zbankrotovať, byť bez práce bol
nezákonný parazitizmus a každý absolvent dostal
„umiestenku“. Určite sme na dobrej ceste sa k
tomu vrátiť. Vzdelávacia sféra už dlhodobo
ignoruje potreby a podmienky na trhu a
podplácanie podnikov tieto hriechy nevyrieši. Je to
veľmi jednoduché. Vzdelávanie musí pridávať
hodnotu, inak je zbytočné.

Najväčším súčasným problémom v EÚ je vysoká
nezamestnanosť mladých ľudí, ktorá v niektorých
štátoch dosahuje vyše 50 percent. Jedným z
hlavných receptov na riešenie tejto situácie
podľa súčasných politikov, ktorí sú pri moci, je
aktívna politika trhu práce. Môže toto pomôcť,
keď vlastne ide len o prerozdeľovanie peňazí?
Neviem teraz, čo v EÚ môže znamenať aktívna
politika. Je doterajšia politika pasívna? A prečo?
Dúfam, že to neznamená aktíve užitie peňazí
daňových poplatníkov k podpore podnikov, ktoré
potom zamestnajú ľudí, ktorých by inak neprijali.
Znamená to presne to. Štát podporuje firmy, aby
neprepúšťali, rôznymi príspevkami. Ľudia
dostávajú dotácie pri začínaní podnikania,
zamestnancom sa dávajú príspevky na dopravu
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Čo by ste poradili mladým ľuďom, ktorí buď
nemajú prácu, alebo chcú lepšiu. Spoliehať sa na
to, že štát vytvorí nejaké pracovné miesta alebo
prípadne začať podnikať......
Nikdy nespoliehať na štát. Vždy spoliehať len sám
na seba, na svoje schopnosti a svoju ctižiadosť. Voliť
svoj obor a inštitúciu zodpovedne a po vážnom
preštudovaní ekonomických trendov. Vnímať život
ako ucelenú a previazanú cestu či kariéru, a nie ako
postupnosť izolovaných „jobov“. Je lepšie niečo
vedieť – remeslo, profesia, odbornosť, ako ísť za
každú cenu na univerzitu a skončiť na štátnej
podpore. To je potom skazený život. Práca je
podmienkou života a štátna podpora je popretie
tohto života, jeho autonómie i hodnoty. V dobe
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transformácie je treba podnikať, učiť sa podnikať a
spájať sa s podnikateľmi. Niekedy sa môže zdať, že
politika, korupcia, špekulácia a klamstvo vedú k
vyšším príjmom. Je to ale len klam. Ukradnuté
peniaze nemerajú pridanú hodnotu, ale ju len
presúvajú z jedného vrecka do druhého bez tvorby
hodnôt.
Myslíte si, že rôzne eurofondy, ktoré majú údajne
pomôcť konkurencieschopnosti podnikateľom v
EÚ, sú naozaj správne a užitočné?
Stretol som sa dokonca s dizertačnými prácami,
ktoré majú slovo podpora i v samotnom názve.
Užívajú bizarné koncepcie ako miera čerpania
alebo absorbčný potenciál. Namiesto podnikania
sa hovorí o podpore podnikania, namiesto inovácií
o podpore inovácií, namiesto kreativity o podpore
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kreativity a pod.
Ekonomiky, podniky a jedinci na podpore nemôže
prežiť transformáciu, nemôžu úspešne vstúpiť do
novej éry deglobalizácie a relakalizácie.
Úspešný vstup do transformácie je založený na
stratégii 3P. To znamená: POCHOPIŤ, čo sa deje,
PRISPOSOBIŤ sa novému svetu a využiť
PRÍLEŽITOSTI.
(Autor - Milan Zelený
profesor, ktorý pôsobí na Fordham University v
New Yorku, na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne,
Xidian University v Xi´an, Fu Jen University v
Taipei, Indian Institute of Technology, Kanpur a
IBMEC Rio de Janeiro. Viac ako 30 rokov je
šéfredaktorom medzinárodného časopisu
Human System Management).
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Príspevok PARTNEROV OZ PPP.
Sme veľmi radi za Vaše príspevky priatelia. Pomáhajú nám v kontakte s Vami, ale aj v nápadoch do
budúcnosti. Ďakujeme a veríme, že nás budete často kontaktovať a oslovovať s Vašimi názormi.
Príspevok 1.
Prajem Vám pekný deň. V prvom rade Vám prajem pevné zdravie a pevné nervy do Vašej činnosti.
1.Na Slovenské pomery v daniach sú poškodení hlavne podnikatelia, ktorí vyrábajú (v malých objemoch)
oni musia vždy platiť dane, veľkí si robia s daňovými povinnosťami, podľa vlastnej vôle – robia daňové
optimalizácie (neoprávnené), ktoré si malí podnikatelia nemôžu dovoliť (ich účtovníctvo je prehľadné
a skontrolovateľné).
2.Daňoví poplatníci živia veľký štátny aparát, ktorý si nemôžu dovoľovať ani najbohatšie krajiny sveta, ktorý
sa týka hlavného mesta Slovenskej republiky, a krajských miest (v socializme všetko riadili okresy), teraz sa
chcú rozhodovať o rozdelení daní hŕstka vyvolených ľudí.
3.Naša krajina ďalej živí veľké množstvo ľudí, ktorí nechcú robiť resp. vymýšľame že sú nezamestnaní, ale
bordelu a neporiadku je všade dosť, ktorým môžu byť nezamestnaní zapriahnutý na verejnoprospešné
práce.Ďalej je tu veľa invalidných dôchodcov, mladých, (ktorí môžu robiť – ale nechcú robiť za malý peniaz
a invalidný dôchodok a zárobok je slušný zárobok), výsluhové dôchodky, iné dávky sociálneho zabezpečenia,
ktoré sú nekontrolovateľné na ktoré sa musíme poskladať my, malí daňový poplatníci Slovenskej republiky.
4.Keď hovoríme o nezamestnaných občanoch Slovenskej republiky, tak si dajme otázku koľko má byť
nezamestnaných v Nitre, keď je neporiadok v samotnom meste, na poľnohospodárskych pozemkoch, lesoch,
parkoch, keď sa občan prejde po meste na 4 hodiny je tu práca pre 3 až 4 tisíc ľudí, tak isto je to v Jelenci,
Drážovciach atď.,.
Občan Slovenskej republiky musí pomenovať verejnoprospešné práce, ktoré sa musia realizovať z daní
daňových poplatníkov (musíme mať na to právo a štátna a verejná správa to musí realizovať – pomocou
nezamestnaných a takými občanmi, ktorí poberajú štátne dávky a môžu pracovať).
Keď občan bude mať právo platiť dane a nebude mať právo rozhodovať o použití daní, tak vždy bude
poškodení (štátni úradníci sa budú tešiť, že majú čo rozhadzovať).
5.Chceme organizovať Zimné olympijské hry, je to veľmi správne, ale dajme si otázku kto ich má organizovať
(Slovenská republika, mestá Liptovský Mikuláš, Poprad) z akých dôvodov sa máme všetci poskladať na
podnikateľské aktivity, nech sa zadlžia mestá a obce, ktoré z toho majú profit (potom bude aj kontrola).
Vyúčtovania Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na Slovensku zatiaľ nikto nepredložil občanom
Slovenskej republiky. Doposiaľ nevieme, koľko sme na uvedenej akcii prerobili alebo vyrobili, ale vieme, že
Zimný štadión v Bratislave bol vybudovaní v takej finančnej čiastke, za ktorú v Nemecku postavia 2 nové
štadióny lepšie vybavené ako je to v Bratislave.
Kde je dôvera občana Slovenskej republiky, keď zabudneme predložiť rozpočet a vyúčtovanie niekoľko 100
miliónov €? Môže občan dôverovať resp. sa má cítiť ako poškodení?
Keď chceme zmenu na území Slovenskej republiky, tak v prvom rade musíme vyberať dane, ktoré musia byť
adresné, skontrolovateľné a občan Slovenskej republiky (daňoví poplatníci – nie neplatiči) musí mať právo
na rozhodovanie, kde sa môžu použiť účelne zaplatené dane Slovenskej republiky.
S pozdravom (Autor príspevku: L. B. z Bratislavy)
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Príspevok 2.

Starosť o ľudské telo
Len choď k lekárovi, choroba sa už nájde.
(vietnamské príslovie)
Lekárska veda už tak pokročila, že dnes už človek len málokedy zomrie
bez lekárskej pomoci. (M. Kupecký)
Ošetrujúci lekári majú vždy pravdu, pokiaľ pacient žije. Až pitva a
bezcitný anatóm ich občas priškripne. (R. Gordon)
Ak sa vám nemenia choroby, je najvyšší čas vymeniť lekára.
(P.G.Cesbron)
Keby sa o chorobách menej hovorilo, boli by ľudia zdravší.
(J.Anouilh)
Lekárska veda urobila už, také závratné pokroky, že prakticky už
nenájdeme zdravého človeka. (A. Huxley)
Netrpezlivý lekár je ako slepé črevo. Je nielen stále podráždený, ale aj
zbytočný na svojom mieste. (R. Koch)
Niekedy sa zdá, že príroda zosiela na ľudí iba krátke choroby, ale lekári si osvojili umenie ich predlžovať.
M. Proust)
Zdraví sú len tí, ktorí ešte nevedia že sú nemocní. (D.Radovič)
Ak lekár pomenuje tvoju chorobu, to neznamená, že vie, čo ti je. (A.Bloch)
Každý lekár dokáže vyliečiť; prinajmenšom z ilúzií o medicíne. (J.Sekera)
Doktori a advokáti, jedna banda. Len s tým rozdielom, že advokát ťa iba oderie, a doktor ťa oderie a ešte k
tomu zabije. (A.P. Čechov)
Ak už je operácia vykonaná, nikto nemôže dokázať, že nebola úplne potrebná. (G.B. Shaw)
Človek je zdravý, ak ho zakaždým bolí niekde inde. (M.Twain)
Skleróza je najkrásnejšia choroba. Nebolí a každý deň sa človek dozvie niečo nové. (Aurelius Augustinus)
Lekári sú šťastní ľudia, pretože na ich úspechy sa díva slnko
a ich omyly zakrýva zem. (latinské príslovie)
(Autor príspevku: E. B. z Michaloviec)
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Niečo iné namiesto tradičného vtipu – trocha poézie...
"Prečo sa ten slovenský ľud, každého tak bojí ?
Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí !
Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie,
a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede.
Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu,
a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zaviažu.
Či to tak má byť naveky ? Niet Slovákom rady ?
Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády !“
Slováci zobuďme sa, naša vlasť potrebuje zmenu!

Nespoliehaj sa na štát!
V minulých rokoch bolo ešte možné slová „nespoliehaj sa na štát“ odbaviť ako ideologický slogan politickej
pravice. Avšak, čím ďalej, tým viac bude riadenie sa týmto heslom vecou individuálneho pudu sebazáchovy.
Na starobu sa musíme pripraviť sami
Najaktuálnejším príkladom, že na krátkozrakých politikov, vládu a štát sa spoliehať nemôžme, sú zmeny v
dôchodkovom systéme. Aj keď to správcovské spoločnosti popierajú, zníženie pomerov v II. pilieri pri
súčasnom zvýšení odmien za správu peňazí pre DSS-ky vyzerá ako dohoda finančníkov s vládou ponad hlavy
sporiteľov. Ak máte nejakých desať – pätnásť rokov do penzie, ešte nejako dožijete. No dnešní dvadsiatnici,
či tridsiatnici by sa radšej mali pripraviť, že ak nechcú pracovať nadosmrti alebo v starobe len živoriť,
musia sa na ňu zabezpečiť aj sami.
Prvý (priebežný) pilier dôchodkového systému je z dlhodobého hľadiska neudržateľný kvôli demografickej
kríze. Druhý pilier zase sporiteľom sotva zarobí na infláciu kvôli kombinácii prehnanej opatrnosti
správcovských spoločností a sústavným politickým zásahom do systému. Ľudia by si tak mali niečo uložiť na
starobu aj sami od seba, pomimo oficiálneho systému. No tu nastáva problém. Do budúcnosti sa totiž dá
počítať so sústavným zvyšovaním daní, ktoré znížia disponibilný príjem jednotlivcov i domácností. Starí
ľudia budú tvoriť stále významnejšiu voličskú skupinu. A budú voliť takých politikov, ktorí im sľúbia
udržanie životnej úrovne v starobe, hoci aj na úkor mladých. Inými slovami to znamená sanáciu prvého
piliera, ktorá sa bude diať cez čoraz vyššie dane, uvalené na produktívnu sféru.
Samozrejme, dvadsiatnik dnes nemyslí na starobu, či dôchodok. Veľa ľudí v súčasnosti žije doslova z rúk do
úst a na úspory im veľa nezostáva. Lenže aj tí, ktorí sa budú chcieť zodpovedne pripraviť, budú mať kvôli
vyšším daniam sťaženú situáciu.
Ďalší príklad: vzdelanie
Iným príkladom platnosti hesla „nespoliehaj sa na štát“ je dezolátna situácia v našom verejnom školstve.
Kvalita vzdelania pozvoľna upadá a mnohí zodpovední rodičia po škole platia deťom drahé doučovanie, či
výučbu jazykov, aby im v čoraz súťaživejšom svete poskytli nejakú komparatívnu výhodu. Lenže politici aj
týmto rodičom komplikujú život. Štát napríklad sťažuje vstup na trh alternatívnym vzdelávacím inštitúciám,
ktoré by lepšie zodpovedali dopytu rodičov (i ponuke zamestnaní na trhu práce) ako tradičné verejné školy,
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prostredníctvom rôznych regulačných bariér.
Navyše, žiaci a študenti sú v nekvalitných školách držaní príliš dlho. Či už je reč o dĺžke školského dňa na
základných a stredných školách alebo o rokoch neprimerane dlhého (pritom často prázdneho) štúdia
niektorých vysokoškolských odborov. V prípade vysokých škôl je určitou záchranou možnosť študovať v
zahraničí. Za pár rokov sa všetci budú čudovať, prečo majú všetky dobré miesta v krajine rozchytané
slovenskí absolventi zahraničných univerzít, kým absolventi tých slovenských robia práce, na ktoré v
minulosti stačila stredná škola s maturitou. Každopádne, zodpovedný rodič sa v súvislosti so vzdelaním
svojich ratolestí nespolieha na štát, ale snaží sa poskytnúť im širšie možnosti...
Ďalšia fáza: štát ako aktívna prekážka
Podobnú analýzu ako v oblasti školstva, či dôchodkov by sme iste mohli urobiť aj pokiaľ ide o
zdravotníctvo, či iné služby, do poskytovania ktorých je prehnane zapojený štát. Príkladom je tiež
bezpečnosť, kde štát v istých častiach Slovenska nie je schopný presadiť svoju autoritu a ponecháva
slušných ľudí napospas koristníckym asociálom...
Avšak do budúcnosti môžeme očakávať ešte iný trend. A to, že štát sa bude priamo snažiť prekaziť pokusy
svojich proaktívnych občanov uchovať si do budúcnosti svoju životnú úroveň. Snahy sporiť si na budúcnosť a
investovať narazia na rastúce znehodnotenie peňazí v podobe inflácie. Vlády tiež sprísnia sledovanie
finančných tokov občanov, aby im neunikla žiadna naša transakcia... Sú to mrazivé vízie, o ktorých aj autor
dúfa, že nikdy nenájdu naplnenie. No treba byť pripravený na všetko. A nespoliehať sa azda, že dobrotivý
vševediaci štát sa o nás nejakým spôsobom postará.
(Autor – TOPKY, komentár Lukáša Krivošíka)

Slováci spolu nevedia držať ani v cudzine.
Pred časom sme si prečítali výstižný článok – postreh nášho rodáka v zahraničí. Bohužiaľ iba potvrdzuje náš
deklarovaný názor na hlavný problém Slovenska a to je malá miera empatie a spolupatričnosti medzi ľuďmi.
Radovan Francisty, majiteľ firmy na čistenie kobercov, Veľká Británia.
Vždy som chcel pracovať sám na seba a byť pánom svojho času. Preto som skúšal popri škole rozbehnúť
podnikanie, ale nedarilo sa mi. Stretával som sa s mnohými prekážkami na úradoch, korupciou a vtedy ešte aj
mafiánskymi praktikami. Keďže nie som profesionálny syn a rodičia ma nemohli vo veľkom podporovať,
zobral som našetrených 1 000 libier a odišiel do Veľkej Británie. Keď som odchádzal, nevedel som, kedy a či
sa vrátim.
Radšej ako do Bratislavy idem do Amsterdamu.
Londýn som si vybral, pretože má asi 10 miliónov obyvateľov, a teda aj potenciálnych zákazníkov. Základom
bolo na začiatku veľmi nevymýšľať a zobrať akúkoľvek robotu, pretože každá predstavuje nové kontakty a
nápady. Začínal som tepovaním kobercov a dnes mám vlastnú tepovaciu firmu. V úplne cudzom prostredí
sme sa presadili len šikovnosťou a tvrdou prácou.Po ťažkých prvých rokoch sa všetko začalo stabilizovať a
začal som si uvedomovať, že sa mi Slovensko akosi vzdialilo.
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Momentálne si neviem predstaviť, že by som sa mal vrátiť. Sledujem dianie a niekedy neverím, čo sa u nás
deje. Ľudí však veľmi netrápi, že aj keď sa mnohé veci prevalia, nič sa nedeje. Neexistuje žiadna morálka,
spravodlivosť, nič - aj preto sa na Slovensko určite nevrátim. Nechcem žiť v takej prehnitej spoločnosti. Nie
som naivný a viem, že sa podobné veci dejú aj tu, len čo sa však niečo dostane na verejnosť, ľudia idú do ulíc a
vinníci sú potrestaní. Radšej ako do Bratislavy idem na výlet do Amsterdamu či Madridu. Aj keď prídem na
návštevu k rodičom, po pár dňoch mi začne prekážať to typické slovenské alebo bratislavské správanie. Aj
preto chodí rodina častejšie za mnou ako ja za nimi.
Teší ma futbal, zeleň aj spravodlivosť
Londýn má oproti Bratislave jedinú nevýhodu - dopravné zápchy a možno ešte počasie. Inak je tu takmer
všetko lacnejšie aj podnikanie je oveľa jednoduchšie ako na Slovensku. Človek môže začať okamžite a
papierovačky s úradmi stačí dovybavovať nasledujúce tri mesiace. Netreba nikam chodiť, všetko sa dá
vybaviť online. Londýn je tiež veľmi multikultúrne prostredie, vďaka čomu som spoznal veľa nového. Pre
mňa ako futbalistu je skvelé, že môžem chodiť na zápasy Premier League, najlepšej ligy na svete. Vďaka
množstvu zelene a parkov v okolí sa zo mňa dokonca stal aj psičkár. A najmä, v Anglicku človek robí a snaží sa,
má dobrý životný štandard, ľudia si nezávidia ani neukazujú každému, čo všetko majú. Jednoducho, starajú
sa sami o seba. So Slovákmi sa veľmi nestretávam ani v Londýne, lebo my sme taký národ, že ani v zahraničí
nevieme držať spolu - aj tu sa delíme na Bratislavčanov a východniarov a neznášame sa. Na druhej strane, v
Británii majú Slovákov radi, pretože sme pracovití. Aj moji slovenskí kamaráti a známi majú zväčša dobré
pozície.

Básnik Andrej Sládkovič - Nehaňte ľud môj!
Nehaňte ľud môj, že ľud je mladý,
klebetárski posmievači!
V mladom sa veku ide do vlády,
starému sila nestačí;
keď predkov nemal – a či ich nemal,
ktorí prežili čas zlatý? –
čo bys’ sa mu ty zato posmieval?
Na potomkov on bohatý.

Nehaňte ľud môj, slepí sudcovia!
že ľud môj je len ľud sprostý;
často sú múdri hlúpi ľudkovia
dľa súdu svetskej múdrosti:
Počuješ? Spieva slovenské pole,
spievanky zrodia Homérov;
len ľúbosť útlu spievajú hole,
no budú aj bohatierov. –

Nehaňte ľud môj! že je len malý,
že nevládne celým svetom.
Kde telo ducha k zemi nevalí,
tam duch lieta ľahším letom.
Na helénsky že ľud si spomnite –
duch si svet vlastný utvorí;
či v žaludi hôr zárod vidíte?
Nie! – no viďte dubísk hory!

Nehaňte ľud môj! že nemá dejov
slávy svojej minulej sklad;
on ešte peknou kvitne nádejou,
budúcnosť má jeho poklad:
Počuješ bájne hlasy povestí?
Hovoria tie, keď čas čuší,
zázračný z nich on svet má vyviesti,
budúci svet v nich on tuší.

Nehaňte ľud môj, ústa nečisté!
že odhodok on je hlúpy;
múdrosťou jeho vykúpení ste
a ešte vás raz vykúpi!
Či nepočuješ slová rozumné,
čo deň po dni opakuje?
Večné v nich pravdy, hlboké, umné;
ten ľud vedu si hotuje.

Nehaňte ľud môj! že je chudobný,
že kraj biedny, smetisko má;
to je blud! má svet sebe podobný,
má hory, rieky, zlato má! –
A keď by nemal? – ale má hlavy,
má obchodu silný zárod. –
Alebo či sú čriedy a bravy
a koniarne komus’ národ?
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Nehaňte ľud môj! že je ľud tichý,
že rád trpí, že je slabý; –
pravda, surovej on nemá pýchy,
nie je v zápasoch pochabý.
Vy to neviete, že duch národov
práve takú povahu má:
keď má vystúpiť s činnou slobodou,
najprv ticho myslí, dumá. –
Nehaňte ľud môj! že úcty nemá,
že ľud môj je potupený. –
Slávnejšie ešte svet tupí plemä,
nuž kto je tam zhanobený? –
Ach, zlé sú časy! na všetky strany
svet žertvuje bohom zlatým. –
Ale nechaj mi národ bez hany; národ
patrí k veciam svätým!

02/2013

Poznámka Predsedníctva OZ PPP.
Často v posledných dvadsiatich rokoch zabúdame na dejiny Slovákov. Mladé
generácie v anketách často odpovedajú na otázku vlastenectva a patriotizmu,
že „najradšej by zo Slovenska odišli“ a dejiny nášho národa stotožňujú s
„pokecom na facebooku“. Je to smutné, ale je to bohužiaľ fakt. Pritom problém
„povahy Slovákov“ a ich vzťah voči svetu je stále rovnaký. Preto sme si dovolili
uverejniť aj slávnu a veľmi výstižnú báseň nášho veľkého básnika Andreja
Sládkoviča - Nehaňte ľud môj. Aj po toľkých rokoch je totiž aktuálna a úžasne
výstižná. Len je otázka, či to pre Slovákov je dobré, alebo zlé... Na to si
PRIATELIA skúste odpovedať sami!

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.
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.
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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
stránke www.royaldevelopment.sk v časti OZ PPP
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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 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
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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) – 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) - noviny už vyšli v januári 2013
Vymožiteľnosť práva na Slovensku. Čo pod tým rozumieme a čo pre to robíme.
Noviny OZ PPP č. 7. (február, 2013) - noviny už vyšli vo februári 2013
Veľká rekapitulácia roku 2012. Čo sa stalo dobré, čo zlé a čo sa nestalo...?!

Nasledovné noviny OZ PPP
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.
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