Vážení veritelia PDSI.
Dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril po dlhšom čase v meno svojom, ako i v mene Rady
združenia. Na prahu nového roku 2021 vám chcem popriať úprimne veľa zdravia, spokojnosti
a v neposlednom rade i trpezlivosti pri riešení našej spoločnej veci - úspešného ukončenia
dlhotrvajúcej snahy o prinavrátenie vkladov členom – veriteľom PDSI.
Pôvodným zámerom obnovenia domény webovej stránky bola snaha o poskytovanie informácii
o práci Rady, o dosiahnutých výsledkoch v prebiehajúcich súdnych sporoch, príp. o zámeroch
do ďalšieho obdobie. Bohužiaľ , nastúpila pandémia, ktorá utlmila prevažnú časť aktivít
združenia a pozastavila pomerne dobre sa vyvíjajúce podniknuté kroky. O súčasnom dianí vás
budem informovať neskôr formou prílohy.
Dovoľte mi, aby som sa v tejto správe trocha vrátil do minulosti. Iste ste mnohí, ak nie všetci
frustrovaní z dlhoročného, bezmála jedenásť rokov trvajúceho súdneho sporu , nekonečných
súdnych pojednávaní a prieťahov. Ide o to, že PDSI postihuje v tomto boji za spravodlivosť
jedna nešťastná náhodou za druhou. Všetky tieto kroky mali za cieľ len jedno – získať čas.
Tento fenomén sa dá zdôvodni ť nasledovne :
1. Nekvalifikované vedenie súdnych sporov zastupujúcou advokátskou kanceláriou. Žaloby
podané touto kanceláriou o náhradu škody nemohli byť úspešné z dôvodu neukončeného
konkurzu a tak nemohli byť vyplatené tzv. vyrovnávacie podiely. Dôvod, prečo to tak bolo
vedené je samozrejme veľmi otázne, ale ťažko zdôvodniteľné u tak renomovanej advokátskej
kancelárie.
2. Práca a vedenie konkurzu menovaným správcom, ktorý mnohé veci riešil v rozpore
s príslušným zákonnom, ktorý robil nie v záujme veriteľov, ale práve naopak. Len popretie
pohľadávok (tzv. incidenčné žaloby)a následne súdne pojednávania trvali roky a niektoré nie
sú ukončené doteraz. Nepokračovanie v súdnych sporoch na jednotlivých stupňoch formou
podania odvolania , príp. dovolania. Nezákonný predaj majetku družstva – apartmánové domy
vo Veľkej Lomnice. To sú len niektoré z veľa vecí, kde správca spôsobil družstvu veľké škody.
V tejto súvislosti je potrebné povedať, že sa tak dialo i za výdatnej podpory časti veriteľov, kde
správca našiel veľké pochopenie a podporu.
3. V minulosti sa nehľadali riešenia a keď, tak len nedokonale, kde sa podel majetok družstva.
Tento majetok sa totižto za veľmi podivných okolností prepadol v prospech podnikateľov
a iných spoločností.
4. Žiadna podpora masmédií a keď, tak iba vo forme podsunutia zavádzajúcich informácií. Iste
si pamätáte na vyhlásenie vtedajšieho ministra kultúry Krajcera, ktorý podal do novín vysoko
nekvalifikovanú informáciu, že sa jedná o nebankovú organizáciu. Tento názor potom prebrali
mnohé tlačoviny. Posledný článok vyšiel po poslednej schôdzi veriteľov z pera redaktora p.
Toma v denníku Pravda v nedeľu 19. mája 2019. I napriek tomu, že som sa s ním osobne
rozprával pred schôdzou a žiadal ho o poskytnutie rozhovoru, vyšiel spomínaný článok ,na
ktorý som reagoval mailom , kde som chcel veci uviesť na pravú mieru, ale sa mi už neozval.
Je tento postoj novinára normálna alebo sa za ním skrýva niečo iné ?
5. Postojom NBS, ktorá hrubým spôsobom zanedbala svoje povinnosti , ktorá zo zákona má
dohľad nad obchodníkom s cennými papiermi. Odmietla uznať svoje pochybenie .

6. Neochotou a liknavosťou orgánov činných v trestnom konaní ( ÚBOK a teraz NAKA ),
ktoré i napriek poskytnutiu dôkazných materiálov neboli ochotné pokračovať v stíhaní a prípad
pozastavili.
Toľko v krátkosti pre pochopenie zložitosti problematiky. Je evidentné, že bankrot PDSI
v dôsledku nevrátenie finančných prostriedkov OSCP a strata majetku družstva spôsobom na
hrane, ak nie za hranou zákona majú spojitosť.
Združenie sa obracalo a obracia na bývalých a súčasných čelných predstaviteľov vlády,
policajného zboru, ministerstva vnútra a spravodlivosti a v neposlednom rade i na premiérov
vlády a prezidentov so žiadosťou o pomoc pri riešení našich zákonných požiadaviek, ale zatiaľ
bez úspechu. Chcem požiadať veriteľov o pomoc hlavne pri hľadaní možností uverejnenia
článkov, resp. inú formu ako by sme sa mohli zviditeľniť za účelom podania objektívnych
informácií širokej verejnosti.
Touto cestou by som chcel v mene Rady združenia poďakovať tým, ktorí zareagovali a poslali
na účet združenia 2% dane z príjmu. Doteraz ste nám poslali na účet 693,83 €. Požiadal by som
veriteľov, že ak majú takú možnosť, aby pomohli združeniu.
Na našu výzvu ohľadom poskytnutia splnomocnenia nám poslalo vyplnené tlačivo 50 členov
a prihlášku za člena združenia 39. I tu by som chcel požiadať veriteľov o prehodnotenie svojho
postoja k združeniu. Tieto doklady nie sú samoúčelné, ale slúžia pre potreby Rady združenia
ako argumentačné dôvody a pre prípadné presadzovanie záujmov združenia v situáciách, kde
sa vyžadujú počty hlasov.
I napriek nie veľmi optimistickým informáciám zostávajme optimisti a verme, že sa nám
spoločnými silami podarí hlavne v tomto obrodnom procese spoločnosti dosiahnuť náš cieľ, že
sa nájdu svedomití ľudia na pravých miestach, ktorí si uvedomia skrivodlivosť spáchanú na
3500 občanov, členov PDSI. Chcem požiadať všetkých, aby ste pomohli združeniu postrehmi,
nápadmi, možno i kontaktmi na ľudí ktorých máte vo svojom okolí s cieľom obhájenie si
svojich práv na príslušných miestach.
Chcem poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu so správkyňou konkurznej podstaty, ako
i advokátskou kanceláriou, ktorá nás zastupuje na súdoch a pomáha pri zabezpečovaní
právnych materiálov. Ďakujem všetkým, ktorí to myslia s nami úprimne ako i vám veriteľom
PDSI.

S pozdravom predseda Rady združenia
Ing. Dušan Staňák.

