
                                         Vážení veritelia PDSI 
 

     Uplynulo bezmála jeden a pol roka, čo sme vás naposledy oslovili, aby sme vám podali informácie 
o  aktuálnom dianí a dosiahnutých  výsledkoch  v našom spoločnom úsilí o zjednaní nápravy, 
odstránení  krívd, ktoré boli spáchané na členoch družstva. 

     Iste sa mnohým z vás zdalo, že rada nepracuje dosť aktívne, že veci sa neriešia s potrebnou 
dynamikou. Je potrebné povedať, že veľa sa podarilo napraviť a niektoré sa ukončujú. Ale je potrebné 
povedať i to, že  pri riešení niektorých vecí ( mám na mysli súdne spory ) akoby sa lepila smola na 
päty. Jedno však je s odstupom času isté. Žaloby podávané predošlou právnou kanceláriou boli 
právne zle nastavené,  zavádzajúce. Niekedy by zdalo, že všetky podniknuté kroky smerovali iba 
k jednému  -  hre o čas. A dovolím si povedať, že u  mnohých súdnych sporoch sa táto moja hypotéza 
i potvrdila. Samozrejme, že túto problematiku ako postup  pri podávaných súdnych žalobách ,ich 
právne opodstatnenie som konzultoval s nezávislými právnikmi. No a o to je to horšie, lebo čas hrá 
proti nám. K týmto problémom sa pridružila i pandémia, ktorá ochromila chod celej spoločnosti 
a teda aj konania na súdoch.  

     I napriek tomu je treba konštatovať, že niektoré prípady sa posúvajú dopredu, ako vás budem 
v ďalšom informovať. Je to predovšetkým prebiehajúci súdny spor na OS Bratislava V. Posledné 
pojednávanie prebehlo 29.09.2020. (Pre ozrejmenie jedná sa o žalobu na Capital Invest,o.c.p. ,Ing. 
Libor Červienka a Ing. Peter Nosáľ o náhradu škody 26.179.149,64 €.) Výluka bola spôsobená už 
spomenutou pandémiou, odchodom pojednávajúcej sudkyne do starobného dôchodku, námietkou 
zaujatosti zo strany jedného zo žalovaných. V súčasnosti už bolo vytýčené pojednávanie na deň 
20.09.2022 ( predvolanie  tvorí prílohu tohto príhovoru). Je potrebné zdôrazniť, že tento súdny spor 
je kľúčový pre družstvo a teda i pre nás veriteľov z pohľadu ďalšieho postupu. Dovolím si vás 
požiadať, aby ste v rámci možnosti , aspoň tí, ktorí ste z Bratislavy, resp. okolia si urobili čas a prišli na 
pojednávanie, ktoré je verejné s cieľom podporiť naše stanovisko, ale aj získať informácie o tomto 
prebiehajúcom spore. 

     V priebehu minulého obdobia sa, aj za vašej pomoci niektorých z vás,  podarilo zozbierať množstvo  
dôležitých relevantných  právnych dokladov, ktoré jednoznačne potvrdzujú, že došlo k naplneniu 
skutkovej podstaty trestného činu. Po dôkladnej analýze získaných materiálov boli tieto spracované 
a bolo rozhodnuté, aby boli zaslané spolu so žiadosťou a množstvom príloh ( ako  Podnet na 
pokračovanie v trestnom stíhaní) poslané na NAKA, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 
a Úrad špeciálnej prokuratúry dňa 29.04.2022. Dovolím si tvrdiť, že tento materiál je najkompletnejší 
po celú dobu trvania tejto kauzy. Kompletný materiál tvorí prílohu tohto príhovoru a verím, že si ho 
pozorne prečítate. 

 V súvislosti s uvedeným vás chcem požiadať, aspoň tých, ktorí máte takú možnosť, aby ste v rámci 
svojich  možností a samozrejme príležitostí pôsobili na verejnú mienku, možno v masmédiách 
miestnych, oblastných, pri osobnom stretnutí s miestnymi politikmi a podobne. V tomto vidím veľký 
nedostatok, že došlo k poškodenie takého veľkého počtu poctivých ľudí , minimálne 12 000 včítane 
rodinných príslušníkov a spoločnosť o nás nevie nič. 

     Záverom mi dovoľte popriať všetkým členom príjemné dovolenky, pevného zdravia a dostatok 
trpezlivosti a viery, že nakoniec sa nám podarí náš cieľ – odstrániť skrivodlivosť a prinavrátiť vklady 
členom družstva, veriteľom. 
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V Bratislave, dňa 30.06.2022                               Predseda Rady združenia – občianske združenie 

                                                                                   Ing. Dušan Staňák 

 

 

 

 

Prílohy : 

1. pojednávanie OS BA V; 

2.Podnet na pokračovanie v trestnom stíhaní; 

 

 

 

 


