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Aktuálny podnet OZ PPP pre všetkých SYMPATIZANTOV.

Od samotného počiatku myšlienky  mnohí naši SYMPATIZANTI mali 
snahu prostredníctvom OZ PPP prezentovať svoje názory a návrhy na zlepšovanie zákonov a predpisov. 

 Je to pochopiteľná snaha aktívnych ľudí. Na druhej strane je to ale aj 
určitá naivita a nepochopenie ako funguje tento štát – tento systém – naša Slovenská republika. V minulosti 
sme pravidelne vyslovovali názor, že systém je nastavený tak, že bežný občan nemá žiadnu možnosť 
akokoľvek ovplyvniť legislatívne procesy. Dokonca aj teoretické debaty o „platnosti a záväznosti“ referenda 
zatiaľ zostali iba v rovine rôznych výkladov (rozporuplných) zo strany politikov. V princípe, ale všetci politici 
bez rozdielu politickej strany zatiaľ nechceli a nechcú, aby občania prostredníctvom referenda mohli reálne 
ovplyvniť nejaký zákon, alebo legislatívny proces. 

 Tých právnych noriem, ktoré potom ovplyvňujú náš život 
a podľa ktorých musíme podnikať a ktoré musíme strpieť. 

 A o vplyve bežných ľudí na tento proces je škoda vôbec hovoriť! 

V podstate systém nášho technokratického  – úradníckeho vládnutia je asi takýto. Politici na základe svojich 
odborných - subjektívnych pocitov sa rozhodnú niečo zmeniť. Taká voľná improvizácia, v ktorej si vyberú 
niečo z niečoho... Potom jednotlivý ministri na zasadnutí vlády dostanú úlohu spracovať túto politickú 
improvizáciu do zákona, alebo právneho predpisu. Minister potom touto úlohou poverí nejakého svojho 
sekčného šéfa na pravidelnej porade. Sekčný šéf potom touto úlohou poverí na ďalšej pravidelnej porade 
svojho podriadeného riaditeľa. Tento podriadený riaditeľ zase na pravidelnej porade touto úlohou poverí 
nejakého svojho vedúceho oddelenia. A nakoniec tento vedúci oddelenia samozrejme zase na pravidelnej 
porade touto úlohou poverí nejakého svojho úradníka. 

 Poverený úradník spracuje návrh do štandardnej tabuľky a pošle ho na 
pripomienkové konanie vybratým subjektom. Tieto subjekty sa k návrhu vyjadria resp. ho doplnia. Potom 
takto spripomienkovaný návrh sa rozpracuje do paragrafovej podoby a po schválení na vláde je posunutý do 
Národnej rady SR. Tam zase prejde cez parlamentný výbor a ide do prvého čítania. Potom do druhého 
čítania a potom sa o návrhu hlasuje. A ak je schválený je na svete nový zákon! Samozrejme medzi tým 
k návrhu sa uskutoční ešte množstvo porád a schôdzok. V samotnom parlamente sa k nemu ešte vyjadrujú 
poslanci v pléne s návrhmi o ktorých sa hlasuje. 

 Z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že 
systém vôbec neráta s akoukoľvek účasťou občanov na tvorbe zákonov a ich zmien. Druhý je ten, že politikov 
a úradníkov absolútne nezaujíma názor občanov a nemajú žiaden vnútorný  dôvod pripustiť občanov 
k procesu tvorby zákonov.

 

Vec sme konzultovali s mnohými našimi SYMPATIZANTMI aj z prostredia politikov. 

právneho prebúdzania poškodených

Nejako naši občania nechcú pochopiť (a väčšina to ani vôbec neovláda), ako skutočne funguje systém 
vytvárania zákonov a predpisov na Slovensku.

Systém, ktorý je tak veľmi vzdialený akejkoľvek 
idylickej predstave demokracie!

A až teraz sa konečne začne legislatívny proces 
zlepšovania spoločnosti t.j Slovenska.

Priatelia máte pocit, že v tomto systéme je niekde miesto 
v ktorom sa takéhoto zákonodarného procesu môžete zúčastniť? Miesto, kde sa môže do tohto procesu 
zapojiť bežný občan? Osobne si myslíme, že takéto miesto neexistuje!

Pokúsiť sa prostredníctvom OZ PPP prezentovať dobré názory a návrhy voči konkrétnym 
právnym normám  s cieľom ich zakomponovať do zákonov a predpisov. 

Z tejto analýzy nám 
vyšlo, že jediné možné miesto kde sa môže bežný občan „zapojiť“ do procesu je ten „ministerský úradník“,

Očakávali od OZ PPP, že jeho prostredníctvom a jeho autoritou sa budú môcť aktívne zúčastniť prípravy 
legislatívnych zmien na Slovensku.

Aj napriek tomuto pesimistickému úvodu sme sa ako občianske združenie rozhodli pokúsiť o jeden 
experiment. 

Skúsime pre našich PARTNEROV 
a SYMPATIZANTOV „vytvoriť“ takýto komunikačný kanál s Vládou SR. Aby sami mohli svojimi 
nápadmi a iniciatívou (možno) niečo zlepšiť.
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ktorý v skutočnosti návrhy zákonov vytvára.

K tomuto 
„komunikovaniu“ pripravujeme elektronický komunikačný systém OZ PPP. V tomto komunikačnom 
systéme budeme zberať názory a návrhy našich SYMPATIZANTOV ku konkrétnym veciam a tieto posúvať 
dohodnutým spôsobom na Vládu SR.

My máme záujem osloviť vzdelaných a konštruktívnych ľudí. Ich názory a návrhy budú 
mať určite aj skutočnú cenu. 

PRIATELIA ak máte záujem sa zúčastniť aj svojou aktivitou tohto systému prosím sledujte pravidelne 
Noviny OZ PPP a našu webovú stránku. Ak chcete úplne aktuálne informácie prosím napíšte nám e-mail. 

Pobavte sa:

 To je to pripomienkové konanie. Totiž do konceptu 
pripomienkovaného návrhu je vsunuté aj množstvo vlastnej práce týchto radových úradníkov. Určite sa 
potešia, ak k ich nápadom dostanú aj nejaké nové nápady – návrhy od OZ PPP. Síce ich budú vydávať za svoje 
vlastné, ale na tom vôbec nezáleží. Veď PRIATELIA nám nejde o „svetskú slávu“, ale o dobrú vec. 

 Veríme, že mnohé takéto nápady nájdu svoje zhmotnenie v skutočných 
zákonoch a predpisoch. Alebo budú tvoriť aspoň inšpiráciu pre nejaké budúce zmeny. 

 Systém štátu funguje ako funguje s tým nič nenarobíme. Môžeme sa ale stále pokúšať veci 
verejné zlepšovať. Dôrazne chceme upozorniť, že naša aktivita pri vytváraní Elektronického 
komunikačného systému OZ PPP  nemá snahu „zhromažďovať“ urážky a iné osobné pocity. V žiadnom 
prípade to nemá byť tzv. „verejná sieť“, kde väčšinou anonymne si ľudia vymieňajú svoje pocity a dojmy. 
A majú chybné presvedčenie, že niečo ovplyvnia a zmenia. Iba si reálne vyventilujú zlú energiu a to je asi tak 
všetko čo dosiahnu. 

 Mnohé základné témy sme už 
rozpracovali v predchádzajúcich Novinách OZ PPP v častiach „Otázky na ministra“. Teraz tomu dáme 
nejaký nový zmysluplný systém a ciel.

Predstavenstvo OZ PPP

Do Národnej banky Slovenska nabúra rogalo. 
Pani, ktorá to celé pozorovala si hovorí: 
- Aký štát, taký terorista!

Je to dôstojný 
a užitočný spôsob, ako sa môže tretí sektor prostredníctvom občianskeho združenia zúčastniť aj vecí 
„veľkých“ a verejných.

Aj keď OZ PPP je v podstate veľmi kritické k väčšine našich politikov, neznamená to, že sme deštrukčný 
a neobjektívny.

A takéto názory veríme, že potom zaujmú aj politikov a úradníkov, ktorí 
vytvárajú skutočné zákony.   

Od tejto chvíle totiž začíname zberať legislatívne návrhy občanov.

V novinách OZ PPP č.9, ktoré vyjdú v apríli 2013 bude presné vysvetlenie Elektronického 
komunikačného systému OZ PPP (EKS OZ PPP). Tiež jeho dopĺňanie a používanie.     
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Úvodník Novín OZ PPP č.8
Kde sa strácajú ľudské hodnoty a zdravý rozum?

Toto číslo Novín OZ PPP je venované prínosu politológov pre spoločnosť. V podstate našu úctu k tejto 
profesii vyjadrujeme v každých Novinách OZ PPP. Citujeme z mnohých článkov, alebo uverejňujeme často 
názory aj našich politológov. Ľudia podľa mojej skúsenosti ale vôbec nevedia čo vlastne takí politológovia 
skutočne robia. Už som sa stretol s takými hypotézami ako napríklad, že politológovia riadia politikov až po 
hypotézu, že politológovia píše politikom ich prejavy. Univerzálne povedané naša spoločnosť ešte 
potrebuje veľmi veľa právneho prebúdzania... 

Pred časom som sa zúčastnil stretnutia Medzinárodného klubu SR, na ktorom boli pozvaní hostia 
politológovia. Musím sa priznať, že som na toto klubové stretnutie šiel s určitou rezervovanosťou, že čo sa asi 
dozviem..? Dnes musím skonštatovať, že to bol silný intelektuálny zážitok. Uvedomil som si, že sme za 
posledných 20 rokov strašne duchovne a intelektuálne upadli. Aj tí, čo sme voľakedy vedeli, sme nejako vo 
veciach posudzovania spoločnosti osprosteli. Svetová spoločnosť (dnešný korporatívny kapitalizmus) má 
totiž vytvorený úžasný „oblbovací“ systém. Voľakedy v marx – leninskej teórii (všetci moji rovesníci to 
museli zažiť)  sme sa učili, že to je „konzumný kapitalizmus“. Kapitalista za to, že ho nebudeme kritizovať 
a budeme ho poslúchať nám dovolí konzumovať výrobky a služby. Niečo ako hodiť psovi ohlodanú kosť. Až 
teraz po 20 rokoch kapitalizmu som pochopil výklad tejto teórie. 

Denne vidím, ako sa ľudia odvrátili od racionálneho uvažovania nad spôsobom fungovania vecí 
verejných. Je im to jedno!!! Niekto hovorí, že „aj tak nemôžeme nič zmeniť“, ale väčšina ľudí hovorí, že „nad 
tým ani neuvažujú, že je im to jedno“. A tak žijeme vo svete „facebooku“ a iných vykrádačov mozgov. 
Ohlupujú nás komerčné televízie väčšinou s americkými programami a filmami. A strašne veľa reklamy! 
S produkciou tak vzdialenou od našej kultúry a nášho myslenia. Žartovne by som povedal, že sú to rôzne 
variácie príbehov o „roztlieskavačkách, ktoré sú vlastne upírky, ktoré cez noc zachraňujú ľudstvo pred 
mimozemšťanmi a žijú v dome, na ktorom vlaje americká zástava ale cez deň sú to normálne dievčatá, ktoré 
chodia na  strednú školu a so svojimi rodičmi, ktorí ani netušia, že kto naozaj sú, preberajú problémy o svojej 
prvej láske, pravdepodobnom vlkodlakovi...“ Alebo tie komentáre „facebookárov“  pod článkami na 
internete. Vulgarizmy, hlúposti, osobné útoky a hlavne veľmi veľa agresívnosti a bezradnosti. Takto funguje 
reálne „konzumný kapitalizmus“. Všetko je iba obchod. Kšeftovanie o výhodách, moci, vplyve a hlavne 
o ziskoch. Je to neustále snaha malej skupinky ľudí uchvátiť všetku moc v štáte a sústrediť tok všetkých 
peňazí do svojich vreciek. Zhŕňať a zhŕňať a zhŕňať... A to čo sa deje naozaj okolo nás sú iba prejavy 
vnútorných bojov tejto skupinky vyvolených medzi sebou a čiastočne s inými konkurenčnými skupinkami. 
Je už veľmi viditeľné, že štát už nemá ani čas ani kapacitu sa zaoberať aj niečím iným – vlastnými občanmi. 
Často mám pocit, že Slovensko je akási veľká „eseročka“ v reštrukturalizačnom konaní založená neznámymi 
zahraničnými vlastníkmi, ktorú systematicky  tunelujú jej vlastný prokuristi a jediné, čo v nej funguje je 
vrátnik a strážna služba, ktorí nedovolia nikomu nepovolanému vojsť ale ani odísť bez povolenia šéfa. 

A na tomto klubovom stretnutí pri počúvaní pozvaných politológov som sa akosi zobudil. Všetci máme 
v podvedomí pocit, že svet nie je v poriadku. Je to hlavne prejav toho, že vo svete je strašne veľa neporiadku. 
Pochopil som napríklad to, že keď podľa volebného systému niektorá politická strana získa väčšinu 
v parlamente pri 50% volebnej účasti oprávnených voličov, túto víťaznú stranu vlastne volilo cca 17,5% 
občanov! A zrazu politici, ktorý nezastupujú ani štvrtinu skutočných obyvateľov štátu môžu a majú právo 
rozhodovať o osude všetkých obyvateľov. A tých 82,5 % ľudí, ktorí ich nevolili a možno vôbec ani nechceli, 
s tým nemôžu nič , ale vôbec nič urobiť! To je to zmúdrenie a poučenie. 
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A pre takéto veci je zmysel mať politológov a počúvať ich názory. Totiž v princípe pri krátkosti ľudskej pamäte 
iba takýto odborníci nás vedia poučiť o prognózach. V podstate už všetko, čo naši aktuálni politici robia 
a navrhujú tu už bolo. Možno v inej krajine, ale za posledných 100 rokov tu už boli asi všetky typy 
spoločenských experimentov. A politici iba po expiračnej dobe znova skúšajú to isté a dookola. Vďaka Vám 
politológovia za Vašu prácu. A verím, že my radový občania – trpitelia budeme názory politológov viac 
vnímať a ukladať do toho nášho názorového podvedomia. Iba kritickí a vzdelaní ľudia, ktorí sú právne 
prebudení môžu v budúcnosti urobiť zmenu k lepšiemu. Toto je cieľ OZ PPP a verím, že sa na ceste k tomuto 
cieľu stretneme mnohí pútnici s rovnakými názormi. Teším sa priatelia na naše stretnutia pri tomto putovaní.

Ing. Miloš Valach
Predseda OZ PPP                      

Husák sa na návšteve v ZSSR spýtal Gorbačova: 
- Koľko je u vás ľudí proti socializmu? 
- Tak asi 15 miliónov. A u vás? 
- Tiež asi toľko.

Pobavte sa:
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Prečo sme založili OZ PPP - Preambula stanov

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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Nosné témy Novín OZ PPP 
pre čísla 1 až 11 ( 8 až 12/2012, 1 až 6/2013 )

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. Tiež sa týmto snažíme vytrhnúť ľudí z ich letargie a podnetným článkom ich primäť začať 
premýšľať o veciach verejných. Tešíme sa na Vaše príspevky a veríme, že aj na budúcu spoluprácu s našim 
občianskym združením. Vopred ďakujeme. 

Noviny OZ PPP č. 1. (august, 2012) – 
Problematika daní, odvodov a spôsobu ich výberu zo strany štátu.

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

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

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

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

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

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

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

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

Noviny OZ PPP č. 11. (jún, 2013)
Vyhodnotenie reálnej spolupráce OZ PPP s vládnymi a mimovládnymi organizáciami pri snahe 
o dosiahnutie cieľa právneho prebudenia obyvateľov Slovenska. 

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

noviny už vyšli vo februári 2013

noviny už vyšli v marci 2013

Nasledovné noviny OZ PPP

 - 

Noviny OZ PPP č. 9. (apríl,2013)
Kedy asi požiada Slovensko o pomoc z Eurovalu ....???
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Kontakt

Sídlo (korešpondenčná adresa):  

Telefón: 

E-mail: 
Web: 

OZ Právne Prebudenie Poškodených
Suľany 243,  951 25 Hruboňovo

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

  ozppp@royaldevelopment.sk 
      www.royaldevelopment.sk 

Občianske združenie Právne Prebudenie 
Poškodených bolo zaregistrované MV SR  dňa 
17.5.2012

IČO: 42 209 986
DIČ: 2023576126

Formulár pre poskytnutie darov a sponzorských príspevkov

Samozrejme ako občianske združenie zamerané na charitatívnu a neziskovú činnosť sme financovaní 
hlavne z darov a sponzorských príspevkov. K tomu aby sme mohli reálne a kvalitne vykonávať našu činnosť 
a sledovať náš cieľ potrebujeme získavať finančné zdroje. Preto privítame všetky dary a príspevky pre 
podporu našej činnosti.

Všetci naši sponzori dostanú potvrdenie o svojom príspevku. Ako uvádzame v časti „Ekonomický systém 
OZ PPP“ všetky finančné zdroje sú evidované na konkrétnych fondoch. Tiež ich použitie je prísne 
evidované a kontrolované v zmysle ekonomických princípov OZ PPP. Ak náš sponzor, alebo partner OZ PPP 
si želá finančne podporiť konkrétny projekt, tak ním poskytnuté  finančné zdroje a ich použitie budú 
evidované na osobitnom fonde a pri čiastke nad 15.000,- EUR aj na individuálnom bankovom konte. Našim 
sponzorom ponúkame za ich príspevky zvýhodnené služby združenia v zmysle „Systému pre uplatnenie 
zľavy klienta  OZ PPP“. 

V prípade Vášho záujme nás podporiť finančným príspevkom prosím kontaktuje vedenie OZ PPP. Radi Vám 
poradíme najvodnejší spôsob aj s ohľadom na to, či Váš príspevok máte záujem venovať na konkrétnu 
činnosť OZ PPP, alebo iba na všeobecnú činnosť. 
Vieme Vám formou reklamy v Novinách OZ PPP zabezpečiť aj možnosť dať si takýto príspevok do nákladov 
firmy. 
Ďalšia možnosť pravidelného prispievania na činnosť OZ PPP  je predplatenie si Novín OZ PPP. Noviny 
OZ PPP Vám budeme posielať mesačne v tlačenej podobe a tiež v elektronickej podobe za cenu 7,20,- 
EUR/číslo (ročné predplatné je 86,40,- EUR) s DPH. 

Vašu objednávka predplatného pošlite: 
OZ PPP Suľany 243, 951 25 Hruboňovo, alebo ozppp@royaldevelopment.sk. 

Vaše príspevky pre OZ PPP môžete posielať na účet združenia: 
Bankové spojenie: TATRABANKA a.s., č. účtu: 292 387 6878 / 1100

Ďakujeme za akúkoľvek čiastku podpory a sľubujeme, 
že každý príspevok využijeme zmysluplne a užitočne. 
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V poslednej dobe sledujeme, že vo svete začínajú vznikať nové zaujímavé štatistické porovnania. Už to nie sú 
iba tie nič nehovoriace HDP, burzové indexy, percentá výkonnosti ekonomiky... Ľudí tieto údaje vôbec 
nezaujímajú. Ale porovnať, že koľko majetku vlastní taký nezamestnaní Talian v porovnaní s takým veľmi 
zamestnaným a usilovným Nemcom je vskutku zaujímavé! To, že je Slovensko až na poslednom mieste je 
pochopiteľné a logické. Je to plne v súlade so slovami slovenského klasika „Veď takí sme Slováci – zrnito, 
zemitý. Orú na nás, ale my držíme...“. 

(Vložený komentár OZ PPP).

V unikátnom prieskume bohatstva jednotlivých občanov krajín eurozóny Slovensko totálne prepadlo. 
Vyplýva z neho totiž, že Slováci sú na úplnom dne všetkých krajín, ktoré platia eurom. Vlastníme v 
priemere o dva až trikrát menej ako občania krajín, ktoré zachraňujeme cez euroval. Zaujímavosťou je aj 
to, jako dopadli Nemci. Dlhodobo sa totiž považovali za najbohatších, pritom skončili až na šiestom 
mieste.

Štatistiku pripravila Oxfordská univerzita v spolupráci s Credit Suisse. Vychádzala z údajov centrálnych 
bánk, ktoré majú povinnosť každoročne zverejňovať výšku majetku jednotlivých domácností. 

 Tí totiž majú majetok iba 10 percent z toho, čo vlastnia najbohatší 
Luxemburčania. . Predposlední Estónci 
nás predbehli o dve tisíc, ale napríklad Cyperčania, ktorí sa ocitli na hranici krachu majú hodnotu majetku až 
87 tisíc eur. Zaujímavé je, že Nemci skončili až za Talianmi na piatom mieste.

Šokujúce je 
zistenie, ako na tom sú Slováci.

Jeden Slovák mal v roku 2012 v priemere majetok iba 19 tisíc eur

Šokujúce zistenie Oxfordskej univerzity: 
Slováci sú najväčší chudáci v eurozóne!

Luxembursko 215 000

Francúzsko 206 000

Belgicko 181 000

Taliansko 165 000

Rakúsko 139 000

Nemecko 135 000

Holandsko 135 000

Írsko 118 000

Fínsko 113 000

Cyprus   87 000

Španielsko   81 000

Grécko   70 000

Portugalsko   60 000

Malta   48 000

Slovinsko   45 000

Estónsko   21 000

Slovensko !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   19 000 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Veď to nie je žiadne prekvapenie. Skôr je prekvapujúce, stále počúvať reči rôznych úradníkov, ktorí snívajú o 
„turistickom raji na Slovensku“ a o tom, ako z turistiky bude pribúdať HDP. To, že Slováci sú nepohostinní, 
nemajú žiaden vzťah k cudzincom a v podstate nechcú aby im do ich miest a dedín niekto vôbec chodil je 
známe už od cestovateľov z 19. storočia. Takže veríme, že títo snívajúci tour-úradníci, ktorí iba zbytočne 
míňajú peniaze eurofondov na hlúpe projekty to konečne pochopia! Len posledná ukážka pravdy – „Košice, 
ako Európske mesto kultúry“!!! ...??? Tomu už môže uveriť iba ten čo v Košiciach nikdy nebol!

(Vložený komentár OZ PPP).    

Pohostinnosť Slovákov je podľa Svetového ekonomického fóra (World Economic Forum) zrejme mýtus. 
To nás zaradilo medzi desať krajín, ktoré nevítajú návštevy z cudziny s otvorenou náručou. Práve 
naopak.

Viac ako Slováci sú podľa fóra pohostinnejší Islanďania či Maročania.  Správu Travel and Tourism 
Competitiveness Report 2013, ktorá hovorí o konkurencia schopnosti v cestovnom ruchu u 140 krajín sveta, 
na svojom webe zverejnila americká CNN. Jednou z jej častí bolo zisťovanie postojov domácich k 
návštevám zo zahraničia. 

Pomyslené známky sa pohybovali v škále od 0 do 7, pričom samotná nula znamená "veľmi nepohostinné" a 
sedem "veľmi pohostinné". Najnižšiu známku v tomto ohľade dostala Bolívia (4,1), na opačnom konci 
stupnice je Island (6,8). 

Zlá správa pre Slovákov, sú v prvej desiatke krajín s najnižším hodnotením. Horšie na tom s 
pohostinnosťou sú už len Pakistan, Irán, Litva, Kuvajt, Rusko a Venezuela.

Slovensko dostalo za svoju schopnosť privítať turistov či iné zahraničné návštevy hodnotenie 5,5. Je na tom 
rovnako ako Bulharsko a Mongolsko. Ak by ste chceli vedieť od koho sa učiť priateľskosti, potom máte podľa 
fóra zájsť na návštevu na Nový Zéland, do Maroka, Macedónska, Rakúska, Senegalu, Portugalska, Bosny a 
Hercegoviny, Írska či Burkina Faso. Ich hodnotenia sa pohybujú pri známkach 6,8 až 6,6.

Priateľskosť však nebola jediným z aspektov, ktoré sa analyzuje pri schopnsoti konkurovať v cestovnom 
ruchu. Sleduje sa i turistická infraštruktúra, trvalo udržateľný rozvoj prírodných zdrojov, bezpečnostné 
riziká, výskyt HIV, internetové pokrytie, najímanie pracovnej sily, ceny hotelov či otvorenosť turizmu.

Pre zaujímavosť najotvorenejší turistom sú podľa fóra Scheychely, ale aj Albánsko a Kirkizsko, najmenej zasa 
Tadžikistan i Japonsko. 

Správa fóra sa opiera o dáta zo súkromných zdrojov a medzinárodných agentúr, ako sú Medzinárodná 
organizácia pre civilné letectvo, Svetová agentúra pre cestovný ruch, UNESCO či Svetová banka.

(Autor: TOPKY SK - Stanislava Harkotová, TASR/František Iván).  

Nemajú radi cudzincov, tvrdí o Slovensku 
Svetové ekonomické fórum.
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Slovensko patrí k najnepriateľskejším krajinám voči turistom
ktorý je súčasťou správy 

Svetového ekonomického fóra (WEF) o turizme a cestovaní,  -
O správe informoval spravodajský portál CNN. Správa Svetového ekonomického fóra 

(WEF) porovnáva 140 krajín v oblasti turizmu a cestovania. V celkovom poradí skončilo Slovensko na 54. 
mieste. Oproti roku 2009 je to prepad o osem miest. WEF porovnávalo krajiny v 14 kategóriách, ktoré sa 
týkali dopravnej a turistickej infraštruktúry, ekonomiky, zákonov, podpory turizmu, bezpečnosti a zdrojov. 
SR je na prvom mieste v dostupnosti pitnej vody. V celkovom poradí je na prvom mieste Švajčiarsko, na 
poslednom mieste Haiti.

Slovensko sa v rebríčku o prístupe obyvateľstva k zahraničným návštevníkom, 
umiestnilo na nelichotivom 133 mieste  

ôsmom od konca. 

Rebríček desiatich najpriateľskejších 
štátov voči turistom

1. Island

2. Nový Zéland

3. Maroko

4. Macedónsko

5. Rakúsko

6. Senegal

7. Portugalsko

8. Bosna a Hercegovina

9. Írsko

10. Burkina Faso

Rebríček desiatich najnepriateľskejších 
štátov voči turistom

1. Bolívia

2. Venezuela

3. Rusko

4. Kuvajt

5. Lotyšsko

6. Irán

7. Pakistan

8. Slovensko !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9. Bulharsko

10. Mongolsko
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Ďalší tunel štátnej mafie na občana?

Tragikomédia s kupónovou privatizáciou tragikomicky začala a ako správna hra politikov aj musí 
tragikomicky skončiť. V tomto je to podľa nás v úplnom poriadku. Nikto nič nedostal. A za formálne 
upratanie akcií, ktoré nemajú žiadnu hodnotu je „spravodlivé“ aby zaplatil akcionár. Veď nikto nás nenútil  si 
kúpiť „kupónovú knižku“! Každý si mal rozmyslieť či má na to, aby obchodoval s akciami! Dovolíme si uviesť 
jeden príklad úspešného obchodníka  s akciami. Dokonca na New-Yorskej burze. Keď Vladimír Mečiar 
(...ten čo kupónovú privatizáciu na Slovensku realizoval...) po roku 1998 vysvetľoval odkiaľ má zrazu svoj 
ohromný majetok, jedna z jeho hypotéz bola aj takáto: Jeho manželka kúpila cez obchodníka s cennými 
papiermi na New-Yorskej burze akcie za 1 milión korún. A tieto akcie potom predala na tej istej burze za cca 
3 týždne za už 70 miliónov korún! Super kšeft. Na burze vraj je nástenka, kde sú uverejnené najúspešnejšie 
obchody s akciami od jej založenia. Tento obchod manželky Vladimíra Mečiara je vraj na 17. mieste 
v úspešnosti burzy za viac ako 100 rokov. Takže problém ľudí, ktorí sa dnes cítia oklamaní a podvedení z toho, 
ako dopadla kupónová privatizácia je asi iba v tom, že jednoducho  nevedeli s akciami tak dobre kšeftovať ako 
manželka Vladimíra Mečiara. Je to zrejme iba v tej profesionalite a schopnostiach... alebo žeby to bolo aj 
v niečom inom...? 

(Vložený komentár OZ PPP).     

V poštovej schránke mi nedávno pristala faktúra za vedenie účtu mojich cenných papierov. Hoc tie moje 
cenné papiere sú už bezcenné, dozvedel som sa, že aj keď ich prevediem do vlastníctva Fondu národného 
majetku, ešte stále môžem na svoj „zisk“ z kupónovej privatizácie škaredo doplatiť. Exekútor vraj hrozí 
každému, kto svoje dlhy Centrálnemu depozitáru cenných papierov neuhradí do konca februára. Ďalší 
tunel štátu na občana?

Takže po poriadku. Keď ste - podobne ako ja - vlastníkom akcií, ktoré už nemajú žiadnu hodnotu, 
najvýhodnejšou možnosťou ako sa zbaviť tohto bremena, je previesť ich na štát, na Fond národného 
majetku. Fond sľubuje, že ak tak učiníte, zaplatí za Vás poplatky za vedenie účtu Centrálnemu depozitáru aj 
za predchádzajúce dva roky. Má to logiku, ja som žiadnu zmluvu s Depozitárom nepodpisoval, to urobil štát 
bez môjho vedomia za mňa, tak nech platí…V dobrej viere, že túto neslávnu kapitolu svojho obchodovania 
so štátom už raz a navždy ukončím, rozhodol som sa akcie Fondu vrátiť.

Na pošte, kde som tak urobil, ma však milá pani informovala, že svoju podlžnosť voči Depozitáru si napriek 
tomu musím uhradiť. Fond mi potom následne poplatok vráti. Ona to síce nebude kontrolovať - milé od nej - 
ale na školení jej povedali, že to má občanom hovoriť, lebo inak na dlžníkov pošle Depozitár exekútora. Teda 
najprv musím Depozitáru zaplatiť a potom mám čakať, že dostanem peniaze od štátu naspať. Skutočne?

Zaujalo ma to, a tak som sa skúsil poinformovať na Depozitári, na bezplatnej infolinke. Dve úradníčky, ktoré 
som z ich bohumilej nečinnosti vyrušil, mi na otázku odpovedať nevedeli a odkázali ma na webstránku 
Depozitára. A tam to skutočne bolo. Medzi často kladenými otázkami je aj nasledovná:

„Môžem previesť cenné papiere na FNM a neuhradiť faktúru?“ Odpoveď: „V súvislosti s bezodplatným 
prevodom cenných papierov ste povinný uhradiť faktúru za vedenie účtu majiteľa do dátumu splatnosti a 
následne môžete zvážiť bezodplatný prevod na FNM počas roku 2013. Ak sa pre bezodplatný prevod 
rozhodnete FNM Vám vráti poplatok, ktorý ste už uhradili (ak bol Váš účet spoplatnený aj v 
predchádzajúcich obdobiach, FNM Vám vráti uhradený poplatok aj za 2 predchádzajúce roky).“
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Depozitár teda naozaj tvrdí, že zaplatiť mu musíte a je dosť možné, že ak tak neučiníte, bude si svoje peniaze 
od Vás vymáhať- a možno aj prostredníctvom exekútora. Takže ešte raz. My, občania sme prostredníctvom 
kupónovej privatizácie mali dostať svoj podiel z majetku štátu, ktorý sme za 40 rokov socializmu pre 
tento štát vytvorili. Nejako to nedopadlo - štát dovolil, aby špekulanti tie podniky rozkradli či 
vytunelovali a náš majetok, naše akcie sa stali bezcennými. Ale pozor, my nie sme na nule, my môžme 
nakoniec skončiť aj v mínuse! Náš geniálny štát uzavrel zmluvu v našom mene s Depozitárom a my, ak 
nepochopíme správne tú jeho vágnu formuláciu o vrátení poplatkov, ešte k nám môže prísť aj exekútor. 
Takže po štyridsiatich rokoch práce pre tento štát nie my dostaneme za svoju drinu zaplatené, ale my ešte 
draho zaplatíme za to, že sme si nejaké hodnoty vytvoriť vôbec dovolili. Choré.

Úlohou štátu je chrániť záujmy občanov. Spôsob, akým tento štát za posledných viac než 20 rokov túto 
svoju funkciu vykonáva, je škandalózny. Riešením pritom nie je zrušiť štát - riešením je zrušiť tých 
politikov, ktorí tento spôsob ochrany záujmov občana pripustia. Oni za platy z našich daní zrejme zas 
chystajú ďalší tunel na náš majetok. Dokedy im dovolíme, aby nás za naše vlastné peniaze okrádali? Dokedy 
budeme túto štátnu mafiu tolerovať ? 

(Autor TOPKY SK -  Komentár Zoltána Mikeša) 

Naši úžasní politici...! A hlavne politici zo strán, ktoré už volia iba ich najvernejší fanatici. Nejde teraz 
o komentár, alebo analýzu nejakých konkrétnych výrokov, alebo programových téz nejakej politickej strany. 
Ide nám o všeobecné skonštatovanie a upozornenie na historické poučenie. Od roku 1998 sa pravicový 
politici tak veľmi snažili a tak veľmi zlyhali, až vypadli z hry... Porozmýšľajme všetci prečo...?

(Vložený komentár OZ PPP).

sa dohadujú politológovia 
od debaklu súčasných opozičných strán v minuloročných marcových parlamentných voľbách

Lipšic, Matovič, Figeľ, Frešo, Sulík a Bugár. Šestica opozičných lídrov, z ktorých každý jeden by sa rád stal 
nositeľom nových myšlienok politického spektra od stredu smerom napravo. Kto z nich má potenciál 
vytvoriť vyváženú alternatívu ľavicovej nadvláde strany Smer-SD Roberta Fica, 

. Ani jedna 
z nich nedokázala získať dvojcifernú podporu voličov, a tak sa zhostili úlohy trpaslíkov poskakujúcich okolo 
veľkého obra. A tie tance, čo niekedy predvádzajú, sú občas na smiech aj ich najvernejším.

Memorandum ako dôkaz spolupráce
Pred necelým rokom začínali od nuly - rozbití, s vybitými baterkami. Sulíkovej Slobode a Solidarite (SaS) 
nemohli zabudnúť, že jej pričinením predčasne skončila vláda Ivety Radičovej. Prvá žena na čele vládneho 
kabinetu následne sklamaná odišla z politickej scény, odmietla sa uchádzať o hlasy voličov a dala zbohom aj 
svojej materskej strane SDKÚ-DS. Na obmenu v kresle, ktoré dlhé roky patrilo Mikulášovi Dzurindovi, sa 
už pozerala spoza dverí. A prišiel Pavol Frešo.

Kresťanskí demokrati k väčšej sebareflexii nenašli odvahu, a tak ich opustili silní hráči Daniel Lipšic a Jana 
Žitňanská. Sporné pridelenie bytu aj doktorského titulu predsedovi KDH Jánovi Figeľovi, či rozdávanie 
zlatých padákov, postavenie hnutia nijako nevylepšilo. Aj v poslaneckom klube Obyčajných ľudí, ktorým

Opoziční trpaslíci akútne zháňajú rastový hormón.
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 šéfuje Igor Matovič, došlo k prvému zemetraseniu. Sedem mesiacov po voľbách už funguje bez Alojza 
Hlinu. Tento "obyčajný človek" predvádza skúseným politickým harcovníkom aj iné divadlo. Na bližšiu 
spoluprácu s nimi kašle. "Neláka ma nejakým spôsobom sa s opozíciou bratríčkovať, musia najprv dokázať, že 
vedia navzájom spolupracovať," povedal pre TASR Matovič.

Jeden pokus už učinili. Strana Most-Híd Bélu Bugára, ktorý síce má svoje starosti s národnostnými otázkami 
a konkurenciou v podaní Strany maďarskej komunity (SMK), sa o dôkaz partnerstva pokúsila. Bugárovci 
vypracovali Memorandum pre zodpovednú pravicovú politiku, ku ktorej sa v novembri minulého roku 
pripojili KDH a SDKÚ-DS. A ako snahu okomentoval Matovič?  "Nech sa navzájom mojkajú a keď ukážu, že 
to dotiahnu do budúcna do spoločnej strany, tak sa to možno aj vyčistí a nebude zbytočne tak veľa 
pravicových strán," vyhlásil. 

Alfa a omega
Za epitaf na hrobe starej pravice ho nazval aj kresťanský demokrat Radoslav Procházka. Ďalší z tých, čo mali 
plno rečí o zjednocovaní pravicových strán. Vytvoril vlastnú platformu Alfa a od manifestu očakával, že by si 
ho mohlo pravicové politické spektrum osvojiť. V prvom rade ho však zaujímal postoj vedenia hnutia k Alfe, 
ktorú medzičasom pretransformoval na občianske združenie. Po sobotňajšom zasadnutí Rady KDH je to už 
jasné. Hoci Procházka nechcel opustiť hnutie krátko po voľbách a odísť spolu s Lipšicom a Žitňanskou, dnes 
už je situácia iná. Rada KDH sa Alfou ani nezaoberala. 

 Čo urobí Procházka ďalej, bude známe v najbližších dňoch. Jeho odchod z 
hnutia, napriek prvotným vyhláseniam, že nechce pravicu ďalej trieštiť, ale radšej spájať, sa už ale počítajú 
na hodiny. Výrazný politik odmietal kráčať v Lipšicových šľapajach a zakladať novú stranu, ktorá by sa možno 
s odretými ušami dostala cez hranicu zvoliteľnosti do parlamentu. Jeho slová z minulých dní však evokujú 
podozrenie, že sa k šiestim trpaslíkom pridá siedmy. Už im bude chýbať len Snehulienka.

Rodí sa spasiteľ?
Dôsledky krokov novej ľavicovej vlády začali koncom roka opozičným stranám mierne nahrávať. Pád 
preferencií sa zastavil a ich podpora mierne vzrástla. Na sklonku roka to potvrdili prieskumy verejnej 
mienky agentúr Focus, MVK aj Polis. V marcových voľbách získalo šesť opozičných strán (OĽaNO, KDH, 
Most-Híd, SDKÚ-DS, SaS a SMK) spolu 40,53 percenta hlasov, v septembri by podľa Polisu získali aj s 
Lipšicovou Novou väčšinou 46 percent, a v decembri podľa Focusu už 49,2 percenta. Tento výsledok 
ukazuje, že je to o niečo viac, ako mali stredopravé strany vo voľbách v roku 2010, kedy získali spolu 48,56 
percenta hlasov.

Minulý týždeň však všetkých prekvapil najnovší prieskum MVK, ktorý nameral Novej väčšine bývalého 
podpredsedu KDH a ministra 8,9 percenta. Lipšic preskočil všetky ostatné opozičné strany a zaradil sa tak 
na ich čelo. Analytici zostali zaskočení. 

 Podľa šéfa agentúry 
Pavla Haulíka je z výsledku očividné, že Slováci vítajú nové projekty. "Ja to čítam ako istú formu nenaplnenia 
očakávaní od tých klasických alebo zabehaných politických strán. Z výsledkov mi to vychádza ako signál od 
voličov, že chcú nejakú zmenu," vyhlásil v médiách. Odmietol úvahy o tom, že by robil prieskum na 
objednávku.

Skepticky sa k memorandu postavili aj odborníci. 
"Neviem, či tento dokument pravicový volič vôbec čítal. Ak aj áno, skôr ho mohol sklamať," uviedol pre 
aktuality.sk politológ Miroslav Řádek.

To, že manifest nemal nádej na úspech, 
politológovia predpovedali.

Ján Baránek si to nevedel vysvetliť, Michal Horský naznačoval, že 
ide o podvod. Zaujímalo ho, kto si takýto prieskum nechal objednať alebo zaplatiť.
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Rezervovaný postoj zaujal k záverom aj politológ Řádek.

"Vylúčiť sa to však nedá," uviedol politológ s 
dôvetkom, že záležať bude aj od toho, či mu to ostatné strany opozície umožnia.

"Pravici by pomohlo, i keď to môže znieť ako klišé, keby znovu našla spoločný jazyk a hodnoty a správala 
sa jednotne," radí politológ Řádek. 

Analytik však krúti hlavou a sľubné vyhliadky za čerstva schladil. "Spoločný 
kandidát nebude,"

Chmelár dáva opozícii za príklad Procházku. 

Aj tak vnímajú niektorí politológovia niekoľkomesačný výsledok práce trojlístka KDH, Most-Híd a 
SDKÚ-DS združených pod hlavičkou Ľudovej platformy. 
Politológovia Ľudovej platforme neveria.

politológ a vysokoškolský pedagóg Eduard Chmelár, 
tento dokument, dáva veľmi jasnú odpoveď, prečo táto garnitúra nemôže byť alternatívou voči politike 
Smeru-SD.
„Sú to neuveriteľne bezobsažné frázy. Je to úplné nepochopenie problému.

Úspešná však môže byť len vtedy, ak sa podujme nielen na podpisovanie memoránd, ale 
predovšetkým generačnú výmenu, tvrdí politológ.

 V rozhovore poznamenal, že Lipšicov plán 
nemusí byť úplne na odpis. Podľa neho idea spájania liberálneho a konzervatívneho smeru nie je na 
zahodenie vzhľadom na to, že pôvodné opozičné strany neprejavujú veľkú životaschopnosť, nespolupracujú 
efektívne a zmietajú sa vo vzájomných konfliktoch. Či tento proces môže vyústiť do toho, že z Lipšica vzíde 
nový líder pravice, vníma zatiaľ len v hypotetickej rovine. 

Hľadá sa prezidentský kandidát
Na nejednotnú opozíciu čakajú v najbližšom období dve veľké skúšky. Jesenné voľby do vyšších územných 
celkov a voľba prezidenta v roku 2014. To, že budú rozhodujúce na ceste obnovenia dôvery pravicového 
voliča k ich politike si zrejme uvedomujú. No zatiaľ sa veru nezdá, že by to naozaj pochopili.

Nič iné, okrem zázraku, jej pomôcť nedokáže. Ak by sa dokázali 
dohodnúť na spoločnom prezidentskom kandidátovi, rozdúchali by iskierku nádeje, že spolupráca medzi 
nimi je ešte prípustná. 

 myslí si. Hoci by sa KDH, SDKÚ-DS a Most-Híd vedeli dohodnúť, SaS sa nespráva 
konštruktívne a bude trvať na podpore zakladateľa charity Dobrý anjel Andreja Kisku.

Ako potom trpaslíci z opozície vyriešia nedostatok rastového hormónu, zostáva politickým rébusom. Do hry 
by mohla vstúpiť spomínaná Snehulienka, ktorá im v ich zafúľaných centrálach razantne poupratuje.
(Autor: zdroj TOPKY SK) 

Ľudová platforma Fica do kolien nepošle. 
Chceli dať nádej voličovi, ostali však len pri frázach, ktoré potvrdzujú hlbokú krízu stredo-pravých strán. 

 Tvrdia, že na porážku Roberta Fica nemá. 

..... z programových téz zmizla aj mikrodaň. Ani spomienka na 17. november opozíciu nespojí. Prieskum: 
SDKÚ sa doťahuje na Matoviča, Nová väčšina ostala mimo parlament.  Procházka označil memorandum 
Ľudovej platformy za epitaf na hrobe starej pravice Opozičný trojlístok má memorandovú vôdzku. Nájde 
cestu z krízy? Radoslav Procházka z KDH sa núka za prezidenta. A nič na ich názoroch nezmenilo ani 
piatkové podpísanie memoranda predsedami týchto politických zoskupení.... 

Práve naopak. Ako totiž pre Aktuálne.sk poznamenal 

 Z tohto vánku žiaden politický 
víchor nebude. Memorandum je tak dôkazom totálnej a hlbokej krízy na pravej strane politického spektra: 
personálnej, programovej aj hodnotovej,“ skonštatoval Chmelár.
Na druhej strane však upozorňuje, že stredo-pravé strany nemajú iné východisko, než hľadať cesty k 
spájaniu sa. 

„Musí to byť nová generácia, ktorá je schopná spojiť sily a ktorá nebude niesť so sebou pečať minulosti. Tieto
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 strany sú totiž vo verejnosti zafixované svojim amatérskym prístupom. Veci sa nedajú riešiť príležitostnými 
nápadmi, ako to robia v súčasnosti. 
Príkladom pre politických harcovníkov by podľa politológa mohol byť poslanec KDH Radoslav Procházka, 
ktorý prednedávnom predstavil vnútrostranícku platformu Alfa.
„Nehovorím, že toto je jediná alternatíva, ktorá sa tu ponúka, ale spôsob, akým to robí, je rozhodne 
perspektívnejší ako slaboduché predbiehanie sa v tom, kto je líder pravice. Tu nejde o lídra, ani o jednotu ale 
o alternatívu voči politike Smeru-SD. A tá zatiaľ nebola predstavená tak, aby bola pre voliča príťažlivou,“

Slabé strany silnú alternatívu nerobia.
 zase pripomína, že ani preferencie týchto strán za 

posledné mesiace nenaznačujú, že voliči by nejakým zásadnejším spôsobom reflektovali na doterajšiu 
činnosť Ľudovej platformy. „Hlavným problémom je, že Ľudová platforma svojim voličom dostatočne 
nevysvetlila, prečo vlastne vznikla,“ poznamenal. 

Zatiaľ čo v prípade kresťanských demokratov je to prípad 
spomínanej platformy Alfa Radoslava Procházku, vedenie SDKÚ-DS zase nevie, či v strane ostane krídlo 
okolo neúspešnej kandidátky na predsednícky post Lucie Žitňanskej.
„Momentálne je to teda trio slabých strán. Preto ani do budúcnosti neočakávam, že by mala táto platforma 
nejaký zásadnejší význam v prípadnej porážke Roberta Fica,“ 
Strany Ľudovej platformy sú spokojné. 

„Strany Ľudovej platformy spolupracujú na úrovni parlamentu, konzultujú spolu predkladané zákony,“ 
skonštatoval hovorca KDH Matej Kováč.

V Moste-Híd zase vidia pokrok, ktorý má potvrdzovať aj podpísané memorandum a podobne je tomu aj v 
prípade tretieho z partie SDKÚ-DS. „Strana SDKÚ-DS víta záväzok jej partnerov – strán KDH a Most-Híd 
-ako strán Ľudovej platformy tvoriť alternatívu voči ľavicovej politike Smeru- SD. Odhodlanie strán 
Ľudovej platformy robiť zodpovednú stredopravú politiku deklaruje Memorandum,“ poznamenala 
hovorkyňa strany Jana Zvončeková.

(Autor: TOPKY SK - TASR/Pavel Neubauer)

Chce to ucelenú alternatívu politiky,“ podotkol Chmelár.

 
dodal Chmelár.

Politológ agentúry PRIESKUMY Pavol Marchevský

Marchevský navyše upozorňuje, že KDH a ani SDKÚ-
DS si stále nevyriešili vnútrostranícke napätie. 

dodal politológ agentúry PRIESKUMY.
Napriek názorom politológov, samotné strany tvoriace Ľudovú 

platformu tvrdia, že sú s jej doterajším pôsobením na politickej šachovnici spokojné.

Zoufalí věřitelé žádají vězení pro dlužníky.

Pre spestrenie sme vložili do tohto čísla Novín OZ PPP aj článok z českej tlače. Problém veľmi podobný 
tomu nášmu slovenskému. Ako inšpirácia je to zaujímavý nápad. Ale určite si mnohí spomínajú na 
ponovembrové heslo prvých „podnikateľov“ – trhni a zdrhni. Takže to nie je nič nové. Z našej skúsenosti iba 
dodávame, že v neplatení dlhov a obchodných záväzkov nás dosť dobre vycvičili a potrénovali práve 
zahraniční kapitalisti, ktorí sem prišli hneď po revolúcii. Bohužiaľ v tom istom štýle potom pokračovali a 
pokračujú aj veľkí developeri (inak aj develotri) až dodnes. A ako to na Slovensku reálne vyzerá 
z vymožiteľnosťou práva pre drobného podnikateľa? Veriaci človek by povedal „bude to tak až na veky vekov 
– ÁMEN“. 

(Vložený komentár OZ PPP).    
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Věřitelé čím dál tím hlasitěji volají po tom, aby stát zřídil vězení pro dlužníky. Zadluženost obyvatelstva 
začíná být neúnosná. U tisíců lidí není představitelné, že své dluhy někdy aspoň z části zaplatí.
Češi už dluží přes bilión korun a vymahatelnost exekucí klesá. Nedobytných je podle exekutorů šedesát 
procent případů, navzdory tomu, že zákonné pravomoci a možnosti exekutorů týkající se vyhledávání, 
sledování dlužníků a vstupu do bytů či domů jsou značné.

Míra úvěrů v tzv. selhání se nezadržitelně blíží k deseti procentům, nepočítaje v to pokoutní půjčky u tzv. 
soukromých investorů, tedy lichvářů. Do toho už soudy ani správní úřady nezvládají administrativně 
úřadovat sta tisíce menších pohledávek firem u domácností.
„Půjčoval jsem peníze čtyři roky a jsem z toho na mrtvici. Sám asi budu muset prodat jeden takový pěkný 
mlýn, na který jsem si vzal hypotéku. Většina dlužníků si půjčí peníze a ví, že je nevrátí. Stát by měl otevřít 
vězení pro dlužníky, kde budou dřít, dokud to nesplatí,“ řekl Právu podnikatel s půjčkami Jakub K. v 
rozezlené reakci na pondělní článek Práva o tom, že lichváři likvidují dlužníky pomocí směnek.

Přitvrdit by chtěli vymahači i advokáti.Není však jediný, kdo volá po vězení pro dlužníky jako v minulých 
stoletích. Podobně se vyjadřují i další věřitelé a v neformálních rozhovorech i někteří exekutoři a 
představitelé inkasních agentur. „Na 70 procent dlužníků na první výzvu vůbec nereaguje,“ tvrdí 
vymahači z jedné z největších inkasních agentur.
Myšlenka káznic pro dlužníky je však za situace přeplněných věznic a nejspíš i protiústavnosti takového 
radikálního řešení nereálná. Pro tvrdší postupy vůči dlužníkům je ale zjevně i Česká advokátní komora, 
která má potíže věřitelů s vymáháním z první ruky, neboť například prezident komory má za manželku 
bývalou soudkyni a dnes exekutorku.

Na nedávné konferenci advokátní komora naznačovala, že inkasní agentury neúspěšně nahánějí dlužníky a 
že se to ještě zhorší, protože se zkrátily odměny advokátů za vymožené dluhy.
„Jedna dlužnice mi visí tři milióny a je to nedobytné. Dlužníci mi utíkají do bankrotu, převádějí majetky na 
příbuzné. Dlužit, to by měl být trestný čin,“ trvá na svém věřitel a brzy zřejmě i dlužník v jedné osobě Jakub 
K. Schválně půjčují chudákům.V některých případech to ale trestný čin je. Jde o poškozování věřitele.
Za loňský rok policie evidovala šestnáct těchto případů se škodou přes 22 miliónů korun.

Kromě toho půjčování peněz a obchod s pohledávkami, kdy se vydělávají milióny na nákladech řízení, je 
podnikáním s riziky neúspěchu jako každé jiné. Soukromí „půjčovatelé“ se zadluženým lidem navíc 
podbízejí právě tím, že si neověřují jejich schopnost splácet.
Cílí záměrně na matky samoživitelky a seniory, tedy právě na ty, kteří podle ČSÚ nejvíce tvoří miliónovou 
skupinu obyvatelstva v pásmu chudoby. Je to každý desátý Čech, jenž živoří podle statistiků měsíc od měsíce 
s příjmem sedm až devět tisíc hrubého.

Není divu, že si půjčí a nesplácejí. Je jim ochotně půjčováno. Právě proto dnes lichváři používají směnky a 
doložky přímé exekuční vykonatelnosti ve smlouvách, aby se v případě nesplácení rovnou bez obstrukcí 
dostali k majetku dlužníků. Tyto rychlé metody včetně vysokých úroků a poplatků využívají nejrůznější 
úvěrové servisy i v případě menších podnikatelů, potřebujících rychle překlenovací hotovost.
Řada dlužníků se ale umí skutečně na druhou stranu skrývat, třeba pomocí zúženého jmění manželů, 
účelových převodů nemovitostí a rozvodů na oko.

„Několik dlužníků mi dluží celkem statisíce za odebrané zboží. Nepomohly ani elektronické platební
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rozkazy. K ničemu nebylo náhradní doručení ani činnost exekutora,“ svěřila se Právu pražská internetová 
obchodnice. Mnozí dlužníci jsou lidé ve skutečně zoufalé bezvýchodné situaci, ale naproti tomu řada z 
nich to má naopak jako živnost.

I mezi věřiteli je na jedné straně řada podnikatelů a firem, žádajících jen po právu peníze za své dodané 
zboží, ale pak jsou to také lichváři a spekulanti s balíky pohledávek, kteří na situaci běžných dlužníků jen 
cizopasí. Skutečnost, že není povinný jako povinný a oprávněný jako oprávněný a že je třeba mezi nimi 
rozlišovat, už soudy začaly zohledňovat ve svých rozhodnutích. Začíná se to projevovat i ve stanoviscích 
Ústavního soudu.

(Autor: Jindřich Ginter, Právo, ČR)

"Čo je to časopriestor? 
Keď majster povie robotníkom: 
"Budete kopať kanál odtiaľto až do večera"." 

Pobavte sa:

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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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 
stránke  v časti OZ PPPwww.royaldevelopment.sk
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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


