
Vážený pán guvernér NBS 

Obraciame sa  na Vás v mene  bývalých členov Podielového družstva slovenské investície 

(PDSI), ktorí sa združili, aby  spoločnými silami zabojovali o svoj stratený majetok, ktorý mal 

byť pod  dohľadom NBS.   PDSI bolo od roku 2002 riadnym subjektom finančného trhu SR s  

Prospektom investícií (Prospekt) schváleným ÚFT a s  dodatkami k Prospektu schválenými 

NBS (na posledy 2.6.2008). PDSI v zmysle zákona 566/2001 o c.p. (Zákon) , Prospektu   

a Zmluvy o správe portfólia (Zmluva) odovzdalo  svoj majetok  do správy obchodníkovi 

s cennými papiermi CAPITÁL INVEST, o. c. p., a. s.(CI) s povolením NBS na výkon 

investičnej  činnosti správa portfólia a CI bol jediným obhospodarovateľom majetkových 

hodnôt PDSI do 30.4.2010. CI 9 rokov vykonával činnosť k spokojnosti členov PDSI 

a zhodnocoval členské vklady na plánovanej úrovni.   NBS vykonala v r. 2007 kontrolu v CI, 

pri ktorej zistila jeho vážne pochybenia  v činnosti  pre svojho klienta PDSI. Zistila, že CI riadil 

portfólio PDSI  a nepostupoval s odbornou starostlivosťou. Zistila že CI pri svojej činnosti pre 

PDSI porušil Zákon, Zmluvu, Prospekt, dobré mravy  a nepostupoval v záujme klienta (viď. 

Rozhodnutia NBS z 8.1.2008 a 20.8.2008). Za pochybenia ho NBS sankcionovala. Počas 

priestupkového konania  NBS rozšírila v apríli 2008   povolenie CI  na investičnú činnosť - 

riadenie portfólia a CI mohol pokračovať vo svojej neprofesionálnej činnosti, v rozpore so 

záujmami klienta.  CI po 9 ročnej úspešnej činnosti pre PDSI k 30.4.2010 jednostranne, bez 

varovania vypovedal a ukončil Zmluvu s PDSI a neodovzdal portfólio, čím spôsobil PDSI 

fatálnu škodu vo výške 26 mil. EUR a zapríčinil  totálny kolabs PDSI. NBS  z podnetu PDSI 

po výpovedi Zmluvy CI vykonala v r. 2010  kontrolu na mieste v CI a  po ukončení kontroly  

odobrala CI povolenie na výkon činnosti o.c.p. pre nespĺňanie organizačno-technických 

podmienok ( skutočným dôvodom boli rovnaké pochybenia CI ako v r. 2007). PDSI po 

nevrátení portfólia zo strany CI ostalo bez majetku, bez prostriedkov a z dôvodu insolvencie 

vstúpilo do konkurzu. Napriek opakovaným žiadostiam PDSI adresovaných Vášmu 

predchodcovi DOC. Makúchovi, NBS nevykonala včasné efektívne opatrenia voči CI, aby 

zjednala nápravu v činnosti CI a nevykonala kroky k ochrane majetku členov PDSI - 

slovenských občanov. Napriek krokom, ktoré vykonalo  predstavenstvo PDSI  ešte v r. 2010 

(Žaloba na CI a št. zas. CI, listy expremierovi, desiatka listov NBS, Trestné oznámenie na CI 

a št. zást. CI) CI dodnes  majetok do PDSI nevrátil.  

Vážený pán guvernér, z titulu Vašej autority a funkcie, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc 

pri riešení nášho problému. Vlastníkom nevráteného majetku je 3.000 občanov Slovenskej 

republiky , čo vrátane dedičov  znamená 10.000 nespokojných   občanov. 

Nespokojnosť poškodených veriteľov rastie a vzhľadom na nekonanie kompetentných orgánov 

( v prípade NBS predchádzajúce vedenie) rastie snaha obrátiť sa na média a európske inštitúcie. 

Záujmom Rady Združenia  je spolu s Vami nájsť optimálnejšie riešenie. 
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