
 
 

 
 

 
 
  
 
KADUC & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária 
Sídlo: Trojičné námestie 4, 917 01 Trnava 
Pobočka: Panenská 23, 811 03 Bratislava  

Vyhlásenie politického hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) a Mgr. art. Veroniky Remišovej, 

M.A. ArtD. v súvislosti s tlačovou besedou zo dňa 17.1.2019 

 

Vážení predstavitelia spoločnosti Edifiers s.r.o. (pôvodne ProStaff s.r.o.) 

 

v mene našich Klientov, ktorými sú (i) politické hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), IČO: 

42287511, so sídlom Zámocká 6873/14, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, číslo registrácie: 

OVVS 3-2011/028521 a (ii) Mgr. art. Veronika Remišová, M.A. ArtD., trvalý pobyt Karadžičova 1, 811 09 

Bratislava, dátum narodenia: 31.5.1976 (ďalej spoločne aj ako „Klienti“), Vám poskytujeme nasledovné 

vyhlásenie:  

Na tlačovej konferencii politického hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), konanej dňa 

17.1.2019, na tému dotácií na vedu a výskum, boli prezentované skutočnosti a informácie, ktoré nemajú 

žiaden tematický súvis a spojitosť so spoločnosťou ProStaff s.r.o., so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, 

Slovenská republika, IČO: 36 689 971, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 

vložka 49324/B (ďalej len „ProStaff“). 

Cieľom tlačovej konferencie bolo prezentovať verejnosti informácie o pridelených dotáciách na vedu 

a výskum, ktoré poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spoločnosti 

NEUROPOWER s. r. o. a spoločnosti NaviDate, s.r.o..  

Na tlačovej konferencii bol použitý vizuálny materiál zobrazujúci fotku steny budovy, na ktorej sú viditeľné 

logá spoločností, ktoré v danej budove sídlia. Medzi zobrazenými logami absentuje názov či logo spoločnosti 

NEUROPOWER s. r. o., ktorá má na danej adrese sídlo. Na rovnakej adrese však sídli aj spoločnosť ProStaff, 
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ktorej logo bolo na predmetnej fotografii taktiež zachytené. Súčasťou predmetnej fotografie bol taktiež 

symbol červeného krížiku, ktorým bolo priečelie budovy a na nej zobrazené logá preškrtnuté. Naši Klienti 

chceli týmto spôsobom poukázať na skutočnosť, že v danej budove sídli spoločnosť NEUROPOWER s.r.o. len 

formálne a na danej adrese nie je možné nájsť ich poštovú schránku, rovnako ako ani tabuľku označujúcu 

sídlo firmy. Práve z tohto dôvodu sa na predmetnej fotografii nenachádza označenie spoločnosti, ktorej sa 

predmetná tlačová konferencia týka.  

Na predmetnej fotografii sa však nachádzajú logá a názvy ostatných firiem a spoločností, ktoré sídlia na 

rovnakej adrese ako spoločnosť  NEUROPOWER s.r.o.. 

Prostredníctvom tohto vyhlásenia by chceli naši Klienti oficiálne deklarovať, že zobrazením fotografie, 

na  ktorej bolo viditeľné aj logo spoločnosti ProStaff, nemali v úmysle naznačiť akýkoľvek súvis či prepojenie 

spoločnosti ProStaff s informáciami, ktoré boli na predmetnej tlačovej konferencii prezentované. Naši Klienti 

nemajú vedomosť o tom, že by spoločnosť ProStaff bola poberateľom dotácií na vedu a výskum a ich úmyslom 

nebolo navodiť zdanie takéhoto stavu.  

Našich Klientov úprimne mrzí vzniknutý stav a aby sa predišlo akýmkoľvek interpretačným nezrovnalostiam 

v súvislosti s predmetnou tlačovou konferenciou a zároveň aby sa vytvorila dostatočná garancia ochrany 

dobrého mena a povesti spoločnosti ProStaff, poskytujú naši Klienti toto vyhlásenie, ktorého cieľom je 

odstrániť o vyvrátiť akékoľvek pochybnosti, ktoré v nadväznosti na obsah a formu tlačovej konferencie, mohli 

o fungovaní spoločnosti ProStaff vzniknúť.  

Naši Klienti opakovane vyhlasujú a zdôrazňujú, že tlačová beseda, ktorá sa konala dňa 17.1.2019, nesúvisela 

so spoločnosťou ProStaff (resp. v súčasnosti už Edifiers s.r.o.) a prípadná snaha o vyvodzovanie takéhoto 

záveru sa javí voči spoločnosti ProStaff ako neférová a nespravodlivá.  
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Toto vyhlásenie je výsledkom snahy našich Klientov o mimosúdne vyriešenie vzniknutej situácie, na ktorú ste 

poukázali Vašou písomnou výzvou na ospravedlnenie zo dňa 5.2.2019, ktorú ste adresovali našim Klientom, 

a ktorej vznik ich úprimne mrzí. 

Klienti zároveň vyslovujú súhlas s využitím a zverejnením úplného znenia tohto vyhlásenia na internetovej 

stránke spoločnosti ProStaff (resp. Edifiers s.r.o.), ako aj na jej internetových sociálnych sieťach, poprípade aj 

v inej komunikácii s jej klientmi, zákazníkmi a ďalšími fyzickými a právnickými osobami zo súkromnej 

(podnikateľskej), ako aj verejnej (štátnej) sféry; to všetko za predpokladu, že účelom takéhoto konania bude 

ochrana dobrej povesti a legitímnych záujmov spoločnosti ProStaff (resp. Edifiers s.r.o.).  

Tento súhlas nie je daný za účelom prípadného využitia v súdnom, či inom konaní vedenom voči našim 

Klientom.  

              

S úctou 
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