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O nás

Spoločnosť Patriot sme založili 1. 2. 2006 ako fi rmu zameranú 

na vymáhanie pohľadávok a na ochranu osôb a majetku. Spolupraco-

vali sme s viacerými spoločnosťami, dosiahli sme v týchto oblastiach 

nemalé úspechy na území celého Slovenska. Komplexnosť našich 

aktivít vyústila v roku 2010 do vzniku Patriot Group, s. r. o., spolu so 

zaradením fi nančného poradenstva do portfólia služieb spoločnosti. 

Dnes vám dokážeme poradiť pri posudzovaní miery rizika vašich 

investícií, upozorniť vás na možné problémové subjekty. Môžete nám 

úplne zveriť správu svojich pohľadávok. Budeme s vami už pri vzniku 

záväzkovo-obchodných vzťahov, budeme za vás sledovať harmono-

gram plnenia vašich pohľadávok, viesť komunikáciu s vašimi dlžníkmi 

a realizovať efektívne plnenie vašich pohľadávok. Podarilo sa nám na-

dobudnúť vysokú mieru autority – veľmi úzko spolupracujeme so špič-

kovou advokátskou kanceláriou, disponujeme špeciálnymi zložkami 

na operatívne zisťovanie fi nančných pomerov dlžníkov. Komunikáciu 

s nimi vedieme elektronicky, administratívne aj osobne. Dokážeme 

vám poskytnúť kompletný servis aj vtedy, ak sa nedá vyhnúť súdne-

mu, či exekučnému vymáhaniu pohľadávky. Vždy solídne, diskrétne, 

promptne a efektívne.

Špecializácia

Patriot Group, s. r. o., sa špecializuje na 

správu, vymáhanie a riadenie pohľadávok. 

Pohľadávky vymáhame pre právnické aj pre fyzické osoby: prevez-

meme do svojej správy vaše jednotlivé pohľadávky, alebo balíky pohľa-

dávok, a zaistíme efektívny prístup k vymáhaniu dlžných čiastok. Dôraz 

kladieme predovšetkým na zachovanie dobrých obchodných vzťahov 

a dobrého mena našich klientov. Cieľom je spokojný klient, ktorý 

sa domohol svojej pohľadávky, ale aj s tým súvisiace možné zlepšenie 

platobnej disciplíny v podnikateľskom prostredí na Slovensku. 

Spolupracujeme:

-  so špecializovanou účtovnou kanceláriou, 

-   s advokátskou kanceláriou, ktorá zabezpečuje kompletný servis 

v prípade súdneho sporu, v trestnom konaní, pri odporovaní 

prevedeného majetku,  

-   s exekútorským úradom, ktorému poskytujeme súčinnosť 

pri výkone exekúcie, vyhľadávame pracovné stroje, motorové 

vozidlá a poskytujeme operatívne informačné služby,

- s notárskym úradom.
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KAMARÁTI BUĎME, DLHY SI PLAŤME

V NÚDZI POZNÁŠ PRIATEĽA
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ČAS SÚ PENIAZE



Riešenie pohľadávok

Vaše pohľadávky môžeme riešiť:

1. mimosúdne

2.  zabezpečením potrebných právnych krokov prostredníctvom 

exekučného konania

Mimosúdne vymáhanie pohľadávky

Na základe dlhoročných skúseností preferujeme nasledovné spôsoby 

mimosúdneho vymáhania: 

-  osobné návštevy na mieste sídla fi rmy/bydliska dlžníka, spojené 

s výberom fi nančnej hotovosti, 

- pravidelný telefonický kontakt, 

- zasielanie upomienok a výziev na úhradu, 

- dohodu o splátkovom kalendári,

-  spísanie notárskej zápisnice o uznaní dlhu, ako priameho 

exekučného titulu, 

- podpísanie zmenky, 

- návštevu obchodných partnerov dlžníka, 

- osobné doručovanie penalizačných faktúr. 

Vymáhanie pohľadávky zaistením potrebných právnych krokov:

 zastupovanie pri:

 - občiansko-právnych sporoch

 - trestno-právnych sporoch

 kompletné zabezpečenie v exekučnom konaní: 

 - zisťovanie majetkových pomerov dlžníka 

 - podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu 

 - podanie návrhu na vykonanie exekúcie 

 - zabezpečenie kvalifi kovanej exekútorskej kancelárie 

 podanie trestného oznámenia 

 -  konzultácia so zložkami štátnej správy 

   (policajný zbor, príslušná prokuratúra a súd)

KTO VČAS DÁVA, DVAKRÁT DÁVA DOBRÉ ÚČTY ROBIA DOBRÝCH PRIATEĽOV

NIKOMU PENIAZE Z NEBA NEPADAJÚ
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Exekučné konanie

Služby poskytované našou spoločnosťou v rámci úzkej spolupráce 

so zmluvným exekútorom: 

- zisťovanie majetkových pomerov dlžníka 

-  dohľadávanie nehnuteľného majetku (prípadné zisťovanie 

 prepísaného majetku s možnosťou odporovania) 

-  dohľadávanie hnuteľného majetku (strojov, náradia, 

 automobilov, a pod.) 

- zisťovanie pobytu subjektu alebo osôb 

- zisťovanie obchodných prepojení dlžníka 

-   doručovanie platobných rozkazov, rozsudkov a podobných 

 písomností 

- súčinnosť pri výkone exekúcie pre jej maximálnu efektivitu

Nevymôžeme? NEPLATÍTE!

V čom sa odlišujeme od iných spoločností zaoberajúcich sa vymáha-

ním pohľadávok? 

Na rozdiel od nich nie sme iba inkasnou spoločnosťou, ktorá rozosiela 

výzvy. Hlavnou náplňou našej činnosti je poradenstvo, reálna práca 

v teréne a osobný kontakt s dlžníkmi. Takto o nich získame aktuálne 

a presné informácie a vieme zvoliť najvýhodnejší postup. Tento spô-

sob práce je efektívny a osvedčený, hlavne v prípadoch, keď fi rmy 

nesídlia na mieste uvedenom v obchodnom registri, alebo ich konate-

lia zmenia miesto svojho trvalého pobytu. Uvedený postup tiež umož-

ňuje predchádzať problémom pri doručovaní súdnych zásielok, 

nakoľko príslušný súd upovedomíme o aktuálnych adresách na ich 

doručovanie. Tieto služby vám ponúkame, pretože vašim hlavným 

poslaním je sústrediť sa na podnikanie. Riešenie pohľadávok nie je 

vašou činnosťou. Situácia na Slovensku 

si vyžaduje takúto službu. Výnimoční sme 

aj komplexnosťou nami poskytovaných 

služieb.

AKÝ POŽIČAJ, TAKÝ VRÁŤ!

S PENIAZMI NIE JE TAK DOBRE,

AKO BEZ NICH ZLE
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DÔVERUJ, ALE PREVERUJ!


