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 Vec: Otvorený list  

 Dobrý deň, pán Kozák. 

 Nikomu netolerujem nadávky z Vašej strany na moju osobu. Ako odškodné žiadam zníženú sumu vo výške 160,-Eur a to 
nepočítam čas strávený nad spracovaním informácií, ktoré som "tu" dôsledným spôsobom spracoval pre strany ktorích sa to týka, 
ktorú uhraďte do 3. dní na osobné č.ú. 261 687 53 49 / 1100 - bez možnosti vyjednávania s povinným údajom pre 
prijímateľa účtu "Ja Jozef Kozak nebudem bezdôvodne nadavat na T.S." na Dovoľujem si upozorniť, že v prípade, ak dôjde 
do súdneho sporu medzi nami sa suma môže navýšiť niekoľko násobne vyššie, vrátane súdnych poplatkov čo Vám neodporúčam. 
 Ďalej Vás vyzývam a žiadam v prospech Vás o začatie riešiť vec ako je ospravedlnenie na moju súkromnú osobu a 
spoločnosť  WOCFAP s.r.o. podľa platných VOP (dodacie podmienky) zo strany farnosti sv. Mikuláša v Prešove zo dňa 
23.09.2017, o 16:30 hodine, nakoľko ich správanie nekorešpondovalo s profesionálnym správaním voči ľudu. A z tohto dôvodu 
môže byť  sankčný poplatok vo výške 793,-eur. 
 
 V prípade, že sa rozhodnete vec neakceptovať a ospravedlnenie nedosiahnete čím sa pohŕda  mojou ľudskosťou, 
zaujmem postoj k úplnému ukončeniu a akejkoľvek opätovnej možnosti a šanci na ďalšiu spoluprácu alebo jej obnovu podľa 
platných VOP s tým, že sankční poplatok ostane na ktorý/í mám/e nárok a môžeme sa ho dožadovať (súcit). V prípade, že dôjde k 
ospravedlneniu a to spôsobom v poradí kostolník osobne, dekan telefonicky a farár verejne v sobotu pred svadbou, ktorú mu 
určíme, čo si osobne aj dodatočne odkontrolujeme. Ospravedlnenie očakávam do 30.09.2017 do 16:30 hodine. Ak sa tak 
stane, sankční poplatok Vám odpustím/e a bude obnovená spolupráca, čo bližšie znamená odovzdanie diel (fotiek) podľa zmluvy, 
a veci s tým súvisiace a za podmienok odovzdávania diel. Ak, nie automaticky sa aplikuje moje rozhodnutie v prvej vete tohto 
odseku. Všeobecne Vám odporúčam, aby ste citlivo vážili ďalší postup, aby sa nestalo Vašou ľahostajnosťou, nerozvážnosťou, že 
si uškodíte ešte viac. Napríklad Vaším ďalším krivým osočovaním. 
 
V prílohe nižšie vo forme JPG Vám na začiatok poskytujem dôkaz za moju súkromnú osobou, o tom ako ste sa na mňa cez 
Facebook vyjadril. Ďalej vyššie otvorení list, ktorý ste mali možnosť prečítať s tým, že to myslím/e vážne. 
 
Vo všeobecnosti k celej veci osobne za mňa a našu spoločnosť je nám ľúto čo sa stalo, avšak v plnom rozsahu nepociťujeme 
žiadnu vinu a nie som/sme ochotný/í niesť akúkoľvek zodpovednosť, nakoľko ku vzniknutej situácii ku ktorej došlo som/sme Vás 3-
4x vopred aj upozorňoval/i a vyzývali, aby sa predišlo pohŕdaním našej práce. A rovnako taktiež striktne vyžadujem/e dodržiavanie 
platných dohôd. 
 
Okrem iných veci, ak sa rozhodnete nakloniť na stranu krivých a ďalších poškodzovacích praktík individualistov pred Vami na moju 
súkromnú osobu spojenú zo spoločnosťou, čo ste aj naznačili budem/e sa dožadovať odškodného na príslušnom súde 
individuálnym spôsobom. 
 
Ďakujem. 
S pozdravom osobne Tomáš Šidelský zakladateľ spoločnosti WOCFAP s.r.o. 
 

https://www.wocfap.company/vop/


Príloha 01 
 

 
 

Z VOP 

DODACIE PODMIENKY 

Dodanie služieb/diel závisí od celkového objednania služieb/diel, dohôd medzi objednávateľom, zhotoviteľom a celkovom správaní 
sa. Ďalej vo všeobecnosti platí, že objednávateľ je povinný vykazovať známky spolupráce a rovnako spolupôsobiť pri 
zabezpečovaní okolností, ktoré podstatne ovplyvňujú dodávanie služieb/diela/l ako celok k následnému dodaniu, nakoľko 
zhotoviteľ nedokáže ovplyvniť všetky okolnosti, ktoré môžu dopomáhať k ešte lepším službám/dielam ako takým.  V prípade, že 



objednávateľ tak nečinní, nepredchádza a nevykazuje náznaky na zlepšenie okolností,  ktoré podstatne ovplyvňujú dodávanie 
služieb/diela/l ako celok, zhotoviteľ sa môže o to pokúsiť sám, pričom negarantuje výsledok. V extrémnych prípadoch sa môže 
stať, že nie zavinením zhotoviteľa dopadá zle svetlo/renomé práve cez tretie strany, ktoré spája práve objednávateľ, nakoľko 
služby/dielo/a automaticky na seba viažu všetko čo technológia je schopná zachytiť objektívom, čo vo výsledku je spätné 
prežívanie.  Preto zhotoviteľ kladie dôraz na zvýšený záujem o veci medzi zúčastňujúcimi sa tretími stranami a veci, ktoré nemusia 
byť na prví pohľad viditeľné, zvlášť na tie o ktorých zhotoviteľ predpovie pred samotnou realizáciou. Ako príklad  za svadby 
spoločnosť WOCFAP s.r.o. uvádza aroganciu niektorých farností, individualistov a neochotu spolupracovať na výsledku pre 
objednávateľa.  Spoločnosť WOCFAP s.r.o. striktne neakceptuje, takéto správanie, nakoľko sú (farnosti a tý individualisti) 
platené/ní z každodenných peňazí ľudu a považujeme ich vo všeobecnosti predovšetkým za ľud ako taký  povinných spolupôsobiť 
pri dodávaní služieb a vytváraní diel. Všeobecne naša spoločnosť cíti potrebu práve šírenia božieho slova cez, v prvom rade ľudí, 
technológie a techniku. Ak sa stane, že zhotoviteľovi je ukrivdené, ublížené a poškodené cez tretie strany, zhotoviteľ hneď nato 
informuje objednávateľa. Ak, objednávateľ sa nepričiní k okamžitému vyriešeniu situácie, zhotoviteľ má plné právo nepokračovať v 
dodávaní služieb, nakoľko nedokáže svedomite sám sebe klamať a riadnym spôsobom dokončiť dodávanie služieb/diela/l ako také 
k dohodnutému výsledku + dožadovať sa verejného ospravedlnenia cez objednávateľa samotným poškodzujúcim subjektom. Ak, 
sa poškodzujúci subjekt primerane nepokorí/neospravedlní spoločnosť si vyhradzuje právo a môže si uplatniť sankční poplatok za 
poškodzovanie mena spoločnosti zo strany objednávateľa až do výšky 100% z celkových cien za objednané služby a zhotoviteľ 
nemusí ďalej vykazovať známky spolupráce s objednávateľom a stranami.  Akýkoľvek nárok na vrátenie zálohy v takých to 
prípadoch v plnom rozsahu zaniká v prospech zhotoviteľa a môže byť v prípade ďalšieho neslušného správania rovnako uplatnený 
sankčný poplatok až do výšky 100% z celkových cien za objednané služby a zhotoviteľ rovnako nemusí ďalej vykazovať známky 
spolupráce s objednávateľom. Ak, tak činní je to prejavom súcitu a prejavom dobrej vôle. Všeobecne sa  výsledné diela rozdeľujú 
do dvoch základných kategórií. Čiže "za výrobu", ďalej len výroba a "za spracovanie", ďalej len spracovanie diel. Dielo ako také 
práve vzniká skladaním, čiže službami za výrobu a spracovanie. Ďalej, publikácia a odovzdanie. Dobu spracovania k následnému 
*odovzdaniu diel zhotoviteľ stanovuje individuálnym spôsobom, nakoľko sa v každom jednotlivom prípade jedná o veľmi špecifické 
dielo/a a nehmotný charakter služby. Dielo/a je zhotoviteľom tvorené podľa jeho najlepšieho vnútorného cítenia, prežívania, 
technického a technologického vybavenia. Na dobu dodania má podstatný vplyv aj vzájomná komunikácia so zákazníkom.  Po 
dokončení diela zhotoviteľ nie je povinný informovať objednávateľa. Objednávateľ môže diela vyhľadať cez stránku, pod-stránky 
alebo stránky tretích strán a podmienok uvedených na stránke www.wocfap.company. 

 


