SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ZDRUŽENIA
---------------------------------------------------------Rada združenia (Rada) začala svoju činnosť v roku 2017 iniciovaním schôdze veriteľov
s cieľom odvolania správcu konkurznej podstaty (KP) JUDr. Mareka Letkovského. Cieľ
schôdze sa podarilo dosiahnuť. Starý správca aj starý veriteľský výbor boli odvolaní, bol
zvolený nový veriteľský výbor a za novú správkyňu KP bola zvolená JUDr. Ing. Prachová.
Napriek iniciatívam a sťažnostiam Združenia na súdoch , vymenovanie novej správkyne
súdom trvalo do ...2018. Dôvodom boli obštrukcie starého správcu za spolupráce so starým
veriteľským výborom a blokáda JUDr. Sádovským na KS Bratislava.
Rada od samého začiatku úzko spolupracuje s novou správkyňou konkurznej podstaty PDSI
JUDr. Ing. Prachovou a jej právnym zástupcom JUDr. Kasatkinom.
Hlavnou úlohou Rady bolo pomôcť správkyni zrekonštruovať prípad PDSI a zhromaždiť
dokumentáciu za účelom zvrátiť negatívny vývoj v súdnych sporoch a iných právnych
konaniach započatých bývalým predstavenstvom družstva.
Ukázalo sa totiž, že podania vedenia družstva ako žaloby, podnety a trestné oznámenie po
nástupe konkurzného správcu JUDr. Letkovského boli vedené záhadne, prospechársky a
smerovali do stratena. Alebo sa o ne nezaujímal, alebo ich prerušil, alebo nedoplnil požadovanú
dokumentáciu.
Taktiež bolo úlohou pokúsiť sa napraviť kroky bývalého správcu, ktorými poškodil záujmy nás
veriteľov. Letkovský v rozpore so zákonom predal tatranské apartmány bez znaleckého
posudku, bez dražby alebo súťaže za zlomok trhovej obchodnej ceny bokom dohodnutej
Obchodnej spoločnosti. Združenie podalo žalobu na nezákonný predaj apartmánov.
Letkovský nezapísal do konkurznej podstaty družstva významný objem majetku – akcie spol.
Ciridis,a.s.(nechal sa predbehnúť správcom KP CI HOLDING menovaným o rok neskôr). Pri
žalobe PDSI nepodal odvolanie pri tom istom majetku proti zamietavému rozhodnutiu
okresného súdu. Nie sú písomnosti, že by bol aktívny v pokračovaní trestného oznámenia
družstva na Capitál invest,o.c.p.,a.s., čím prispel k prerušeniu trestného oznámenia políciou
v roku 2016. Letkovský nepodal riadne dovolanie na Najvyšší súd v spore družstva s NBS,
a preto mu bolo odmietnuté mimoriadne dovolanie na GP, čím bol spor s NBS definitívne
prehratý. Nevyžiadal historické výpisy PDSI z účtov v bankách, aby sa dozvedel ,kto nakladal
s prostriedkami družstva, ani nevyžiadal výpis z majetkové účtu PDSI v Centrálnom
depozitári, aby sa dozvedel, kto nakladal so zaknihovaným majetkom družstva. Nedožadoval
sa vrátenia majetku družstvu od obchodníka. Pre tieto a iné porušenia Združenie podalo na
Letkovského sťažnosť na MS SR. Inšpekcia MS zistila vážne pochybenia, ale o sankciách nás
odmietla informovať. Taktiež podalo trestné oznámenie na správcu . Vzhľadom na jeho
zamietnutie podalo dovolanie na generálnu prokuratúru, čakáme na výsledok rozhodnutia.
Združenie komunikovalo s NBS. Listom s rozsiahlou dokumentáciu požiadalo nového
guvernéra NBS Ing. Petra Kažimíra o spoločné hľadanie riešenia. Na miesto prisľúbeného
stretnutia na najvyššej úrovni NBS odpovedala nepochopiteľným listom, v ktorom sa
pracovníci NBS vyviňovali ,že nie sú zodpovední ,nakoľko obchodník nespravoval majetok
družstva a to napriek jednoznačným dôkazom o opaku.

Rada združenia vyvíjala aktivitu, aby bolo prešetrené pokračovanie v trestnom oznámení na
CI. Podala podnet na NAKA, na Inšpekciu policajného zboru aj na Policajného prezidenta. Na
všetky tri podnety odpovedala JUDr. Mištíkova z GP rovnakým listom, že trestné oznámenie
bolo v roku 2016 prerušené a orgány PZ v ňom budú pokračovať až dodáme nové dôkazy a to
i napriek tomu, že zabavili všetku dokumentáciu družstvu aj jeho štatutárom pri domových
prehliadkach v r. 2010 a 2011. Z týchto dôvodov , vzhľadom na zmeny na GP a ŠP Združenie
v krátkom čase podá podnet na prešetrenie celého nášho prípadu na GP a ŠP.
Združenie vyvinulo úsilie, aby pokračovalo súdne konanie s CI a výrazne prispelo JUDr.
Prachovej a JUDr. Kasatkinovi k doplneniu dokumentácie preukazujúcej zodpovednosť CI za
spreneverenie prostriedkov družstva- všetky budú dostupne na web stránke združenia.
Súdne konanie prebieha vypočúvaním svedkov a bude pokračovať po uvoľnení opatrení
súvisiacich s pandémiou. Rada sa výraznou mierou pričinila, že sa vrátila nádej na úspech
v spore s Garančným fondom investícií (GFI). Rada sa obrátila na advokátsku kanceláriu, ktorá
vyvrátila všetky argumenty advokátov GFI, pre ktoré GFI odmietol kompenzovať družstvu
náhradu škody za nedostupný klientsky majetok. O žalobe
na GFI podanej ešte
predstavenstvom družstva bude rozhodovať Najvyšší súd ,(po prejudiciálnom konaní na
Európskom súdnom dvore v Štrasburgu).
Rada sa aktívne zapojila i do hľadania priaznivej cesty v spore s poisťovňou AIG, v spore ktorý,
Letkovský prerušil a v ktorom zdá sa nemal záujem pokračovať. Súdne pojednávania
pokračujú a ďalšie sa budú konať po ustúpení pandémie na odvolacom súde.
V prílohe vám posielame list, ktorým sa pokúsime osloviť média. Medializácia by mohla
pomôcť k vyššiemu záujmu orgánov a inštitúcií zaoberať sa našim prípadom zo správneho
pohľadu.
Vážení spoluveritelia, zo správy Rady združenia je badateľná zložitosť problematiky nášho
prípadu ale i nádej na zmenu a začiatky vývoja k lepšiemu. Celospoločenské zmeny nám dávajú
k tomu nové šance . Môžete sa na nás spoľahnúť, že nepoľavíme v doterajšom úsilí .
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