
Vážení veritelia 

boli by sme radi, keby ste toto úvodné oslovenie  brali ako snahu obnoviť úzku spoluprácu s čo 

najširšou základňou veriteľov, príp. ich následníkov. 

Vykonávame aktivity, ktoré sú uvedené a popísane nižšie vrátane možnosti stiahnuť si ich, 

alebo prečítať  si  kópie dokumentov  spojené s činnosťou ktorú vykonávame . 

Nižšie uvádzame  aké kroky združenie podniklo so snahou odstrániť finančné škody, ktoré boli 

na vás spáchané. Boli dosiahnuté menšie úspechy a je potrebné povedať, že  v súčasnosti sa 

dostávajú veci postupne do koľají a začínajú sa riešiť veci, ktoré sa mali riešiť hneď na začiatku 

vyhlásenia konkurzu.  

Chceme vás informovať, že o vaše záujmy v konkurze sa stará občianske združenie :  

Veritelia družstva - Občianske Združenie. 

Združenie Veritelia družstva bolo založené bývalými členmi PDSI z dôvodu ukončenia 

aktivít predchádzajúceho Združenia veriteľov PDSI so zámerom aktívnejšie zastupovať záujmy 

veriteľov. 

Čo sa týka samotného občianskeho združenia, toto prešlo niektorými zmenami hlavne v 

dôsledku odchodu viacerých členov v dôvodu zdravotných problémov. V ďalšom bolo potrebné 

prepracovať stanovy združenia z  dôvodov potreby lepšej flexibility práce združenia.  Na 

základe uvedeného bola zvolaná dňa 11.10. 2017 porada členov občianskeho združenia, kde 

bolo rozhodnuté o zložení nového združenia pod názvom : Veritelia družstva – občianske 

združenia so sídlom Majakovského 35, 902 01 Pezinok. Následne bolo zaregistrovanie OZ a 

stanovy na MV SR dňa 22.12.2017 a dňa 21.02.2018 bolo pridelené IČO.   STANOVY nájdete 

TU. ( preklikom sa otvoria aktuálne stanovy na webe)   

Jednou z prvých výraznejších aktivít Združenia bola Schôdza veriteľov konaná dňa 28.4.2017, 

ktorej výsledkom bolo odvolanie správcu konkurznej podstaty PDSI v konkurze JUDr. 

Letkovského pre jeho neuspokojivú činnosť a zvolenie novej správkyne KP JUDr.RNDr. Silvie 

Prachovej. 

Združenie po viacerých sťažnostiach a urgenciách na okresnom a krajskom súde a najmä na 

Ministerstve spravodlivosti SR dosiahlo, že napriek obštrukciám p. Letkovského za prispenia 

členov pôvodného veriteľského výboru, bola nová správkyňa po jeden a pol roku aj súdom 

ustanovená a mohla začať reálne vykonávať svoju činnosť. 

Združenie prostredníctvom svojej Rady Združenia úzko s pani správkyňou spolupracuje. 

Trestné oznámenie ako i ostatné dokumenty nájdete na WEB stránke združenia. Rada 

Združenia pracuje za aktívnej pomoci advokátov a preto je možné hovoriť o kvalifikovanom 

zastupovaní vašich záujmov. 

 

 

 

http://www.veriteliapdsi.sk/wp-content/uploads/VERITELIA-DRU%C5%BDSTVA-STANOVY-.pdf
http://www.veriteliapdsi.sk/wp-content/uploads/VERITELIA-DRU%C5%BDSTVA-STANOVY-.pdf


Uvádzame naše aktuálne činnosti a aktivity: 

 

Združenie spoločne so správkyňou vykonalo nasledovné kroky: 

1. Podalo Trestné oznámenie na predchádzajúceho správcu KP za marenie konkurzu : pre 

jeho vážne pochybenia poškodzujúce veriteľov a zaťažujúce konkurz zbytočnými a 

nadmernými výdavkami. 

http://www.veriteliapdsi.sk/wp-content/uploads/Trestne-oznamenie-na-

Letkovskeho.pdf 

 

+ doplnenie trestného oznámenia  

 

2. Podalo podnet na prešetrenie činnosti predchádzajúceho správcu  KP Ministrovi 

spravodlivosti - šetrenie prebieha.  

 

http://www.veriteliapdsi.sk/wp-content/uploads/Združenie-list-ministrovi-Galovi.pdf 

 

3. Podalo Podnet na Generálnu prokuratúru na prešetrenie činnosti orgánov činných v 

trestnom konaní ohľadne Trestného oznámenia podaného v r. 2010 na obchodníka s 

cennými papiermi Capitál Invest a jeho štatutárnych zástupcov, ktoré bolo v r. 2012 

prerušené. 

 

http://www.veriteliapdsi.sk/wp-content/uploads/Podnet-zdr.-na-GP-pre%C5%A1-PZ-

TO-CI.pdf 

 

4. Rovnaký podnet bol  podaný Policajnému prezidentovi aj na Inšpekciu Ministerstva 

vnútra . 

 

5. Napísalo list Prezidentke SR Zuzane Čaputovej. 

http://www.veriteliapdsi.sk/wp-content/uploads/List-prezidentke-zo-dna-01-08-2019-

.pdf 

 

6. Správkyňa KP obnovila pojednávanie o Žalobe predstavenstva PDSI na obchodníka 

s cennými papiermi Capitál Invest a jeho štatutárnych zástupcov- pojednávanie je 

vytýčené na 20.1.2020 o 10.30 na súde BA V 

 

http://www.veriteliapdsi.sk/wp-content/uploads/PREDVOLANIE-NA-

POJEDN%C3%81VANIE-20-01-2020-.pdf 

 

7. Obnovila pojednávanie o Žalobe predstavenstva PDSI na Garančný fond investícií. 

 

8. Obnovila pojednávanie o Žalobe predstavenstva PDSI na Poisťovňu AIG, pojednávanie 

je vytýčené na 14.2.2020,  
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Členovia Rady Združenia zastupujúci Združenie navonok sú súčasne členmi Veriteľského 

výboru schváleného schôdzou veriteľov dňa 27.5.2019 a sú vážnym partnerom pre správkyňu 

KP. 

Rada združenia   vyvíja aktivity, ktorých výsledkom je vytvorenie predpokladov a základov pre 

získanie odškodnenia veriteľov. 

Združenie prevádzkuje WEB stránku na prezentáciu aktivít a dokumentov :  

http://www.veriteliapdsi.sk/ 

Pre  komunikáciu s veriteľmi  je zriadená emailová adresa  : 

pdsiveritelia@gmail.com 

Výdaje na svoju činnosť a právne  služby Združenie pokrýva s príspevkov členov Rady 

Združenia.  

Týmto listom  Vás prizývame k aktívnej činnosti formou členstva v Združení.  

Stanovy Združenia a prihlášku za člena nájdete na WEB stránke Združenia. Pre posilnenie  

mandátu Združenia zastupovať vaše záujmy vám navrhujeme (a vás týmto žiadame  o)  udelenie 

splnomocnenia Združeniu - v prílohe, bez  nutnosti overenia vášho podpisu.  

Prihláška : -  http://www.veriteliapdsi.sk/wp-content/uploads/Veritelia-

dru%C5%BEstva-Prihl%C3%A1%C5%A1ka-za-%C4%8Dlena.pdf 

Potvrdený dokument prosíme zaslať na adresu :  Veritelia družstva – občianske združenie 

Majakovského 2769/35, 90201 Pezinok 

Uvítame vašu osobnú angažovanosť v Združení formou účasti v Rade Združenia, taktiež vaše 

podnety, návrhy, prípadne zapojenie šikovných ľudí z vášho okolia ochotných a schopných  

pomôcť našej spoločnej veci. O nových skutočnostiach vás budeme informovať na WEB 

stránke združenia prípadne mailom na vašu mailovú adresu. 

Činnosť združenia je zatiaľ financovaná z prostriedkov aktivistov, avšak združenie splnilo 

vyhlásenie o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb oprávnených 

prijímať 2% zaplatenej dane.  – potvrdenie nájdete po kliknutí  tu , alebo na webe v časti 

dokumenty.  

Prostriedky združenia sa môžu  použiť výlučne na činnosť spejúcu k prinavráteniu vkladov 

členov a veriteľov PDSI a na právne služby. Použitie prostriedkov bude zverejnené na 

webe. Ak máte záujem zmysluplne podarovať svoje 2%, prosím napíšte nám a pošleme Vám 

tlačivo na vyplnenie v aktuálnom čase. Budeme vďační ak požiadate svojich blízkych, alebo 

rodinných príslušníkov, aby venovali svoje 2% a pomohli Vám zapojiť sa k boju za 

spravodlivosť. 

S pozdravom  

 

Ing. Dušan Staňák 

Predseda  Združenia a predseda veriteľského výboru 
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