



Vážení členovia Tradičného družstva, 

nakoľko sa v poslednej dobe šíri množstvo zavádzajúcich tvrdení zo strany 
oponentov, pripravili sme pre Vás vyjadrenia pána Martina Cigáneka k 
témam, ktoré oponenti prekrúcajú na svoj obraz, zavádzajú a týmto 
destabilizujú družstvo, ničia našu spoločnú prácu.


1. Vyjadrenie k HOLIDAY NFD Spain: p. Repka rozširuje informáciu členom, 
že som trestne stíhaný, ale to nie je pravda. Ide o začatie trestného stíhania, 
kde sa najskôr šetrí vo veci a tam sa skúma, či mohlo dôjsť k týmto 
porušeniam:


- či mohlo dôjsť ku škode a ku akej? Realita je taká, že nemohlo dôjsť ku 
škode členom, lebo prevod podielov sa mal uskutočniť zo zadlženej firmy, 
čiže ak sa prevedie dlh na ďalšiu osobu, tak to určite škodu nespôsobí ale 
naopak… Rovnako tak nemohol byť poškodený ani štát na daniach, lebo 
uvedený prevod mal byť práve preto, aby sme sa vyhli obvineniam z krátenia 
daní, lebo ak by sme to nechceli urobiť, tak pri konsolidácii by sa preniesla 
strata z HOLIDAY na družstvo a tým by sme ochudobnili štát o dane, ale to 
sa nestalo, čiže práve tento krok bol správny a bol nám doporučený 
daňovým poradcom.

- či prevod som robil sám s úmyslom sa obohatiť? Určite nie, prevod 
odsúhlasilo predstavenstvo, kde máme zápisnice z toho a o úmysle obohatiť 
sa nemôže byť ani reč. Skôr naopak, tieto tvrdenia rozširuje Zima a Repka, 
pričom máme čestné prehlásenia kolegov a tí tvrdia, že to bolo odsúhlasené 
predstavenstvom, takže skôr tu ide o krivé obvinenie.

- či došlo k prevodu? Došlo (keďže to bolo schválené predstavenstvom), ale 
prevod bol neplatný, lebo zmluvy boli neplatné.

- či som teraz vlastníkom 84% HOLIDAY NFD SPAIN? Nie, nie som, kvôli 
neplatným zmluvám sa to vrátilo späť.


Čiže to, že sme ako predstavenstvo chceli konať tak, aby sme nepoškodili 
členom ani štátu, ako aj to, že sme si to odsúhlasili na predstavenstve, 
stačilo aby Repka a Zima pozmenili, vypustili pár faktov o dobrom úmysle a 
o snahe konať v zmysle zákona, aby sme zabránili sankciám, či rizikám z 
následkov za prípadné krátenie daní, tak toto naše zodpovedné správanie 
naši bývalí kolegovia obrátili proti mne, aby pri „jemnom“ pozmenení 
informácií ma dokážu kvalitne očierniť.

Škoda, že sa takto intenzívne nevenovali budovaniu družstva, ako ho teraz 
ničia…



2. Vyjadrenie k získaniu prístupu do Facebookovej stránky Club 
Refundacia Czechoslovakia: Ako sa dostal Zima a jeho kolegovia do 
pozície administrátorov do týchto FB stránok, ktoré administroval autor 
projektu?

Zima tvrdí, že predstavenstvo mu ten prístup „vybavilo“… Ale to je 
bohapustá lož, lebo pravda je taká, že predstavenstvo získalo iba prístup na 
doménu nfd.sk, nie na FB. Predstavenstvo NIKDY nemohlo získať prístup na 
môj osobný profil FB. Tým, že získali prístup na doménu nfd.sk, tak si založili 
aj mailserver s touto doménou a založili si aj konto s rovnakým názvom 
martin@nfd.sk ako som používal ja… , či to je legálne neviem posúdiť, ale čo 
nasledovalo ďalej? Repka, resp. LFC pre NFD dlhé roky spravovali mobily a 
tak sa rozhodli po konzultácii s T-com (Bachár si zisťoval 18.6. ako sa dajú 
presúvať čísla a pod…) a v piatok 19.6. dali zablokovať moju SIM kartu 
(okrem ďalších štyroch) a preniesli moje číslo na inú SIM kartu a tak získali aj 
môj mobil. Čiže mali môj email a môj mobil, tak im nič nebránilo, aby sa mi 
nabúrali na môj osobný FB profil a tým aj na všetky ostatné FB stránky. 
Nebola to žiadna oficiálna legálna cesta, ako sa Zima dostal do pozície 
administrátora. Je to ilegálne, normálna krádež identity. Taká je pravda a 
dodám tu aj pár obrázkov ako si systém pamätá, že sa dostali na môj profil 
(kde sa hackli, kedy, aké zariadenie…). Urobili to nezákonne a dal som na to 
trestné oznámenie.

3. Vyjadrenie k prevzatiu dokumentácie: Vlámali sa do priestorov firmy a s 
vŕtačkou rozvŕtali zámok kancelárie, kde bolo účtovníctvo, ktoré odcudzili a 
preniesli na neznáme miesto. Následne na druhý deň (16.6.) vstúpili do 
priestorov registratúry (máme kamerový záznam), zamkli sa tam a pred 
očami zamestnancov si pokojne cez okno vynášali dokumenty, pričom sa 
zamerali na vymazaných členov a odcudzili šanón Repku, Bachára a môj s 
mojimi a manželkinými dokumentami. Teraz môžu tieto zmluvy pozmeniť, či 
zničiť a zprezentovať ich, ako budú chcieť oni. To, že sa stali členmi 
predstavenstva (za veľmi podozrivých okolností, ktoré sme dali prešetriť) bez 
toho, aby OR počkal na rozhodnutie súdu o platnosti ich protiprávnej čs…, 
tak to ich nijako neoprávňuje odcudziť dokumentáciu z firmy. Oni nie sú 
majiteľmi dokumentov, oni sa majú pri správe cudzieho majetku riadiť 
predpismi a tie ich neoprávňujú násilným spôsobom vnikať do firmy a 
odcudzovať naše dokumenty.

4. Vyjadrenie k úniku financií: Dostali sa k účtovníctvu a začali opäť 
vyťahovať polovičné informácie a to tak, aby očiernili či poškodili mne, či 
mojim kolegom. Prezentujú tu sumy, ktoré som mal ja získať od NFD, resp. 
tvrdia aké obrovské obraty sme robili a tvrdili, že NFD nezarába. Milí priatelia, 
toto je ukážkový príklad, ako Vás klamú! Tak Vám to opíšem:

EEP predala byt (za pomoci TD členov) a keďže má pôžičku od NFD, tak 
peniaze musia ísť ako vrátenie pôžičky do NFD, následne aj NFD má svoje 
nesplatené záväzky, ktoré musí tiež splácať, preto došlo k ZÁPOČTU časti 
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pohľadávky a záväzku súvisiaceho so mnou a tým sa urobil akože obrat, ale 
nebojte sa, nič som reálne neobdržal, ako tvrdí Zima, došlo iba k zápočtu a 
peniaze boli na účte NFD group, ktoré tiež započítalo pôžičku s NFD a tak 
opäť z uvedeného zápočtu bol obrat. Ale peniaze skončili na účte NFD a tým 
sa len vykonal zápočet, pretože to vyplýva z povinnosti splácať záväzky. Ak 
by sme to nerobili, ostali by záväzky nesplatené a hrozili by nám rôzne 
obvinenia či sankcie. Takže zatiaľ čo sme si plnili povinnosti uhrádzať 
záväzky a preto vždy keď vznikne príjem sme povinní vykonať všetky zápočty 
a následne pouhrádzať faktúry, aby sme znížili záväzky, tak nové 
predstavenstvo porušilo zmluvnú mlčanlivosť, poskytlo informácie Zimovi a 
ten vám pochopiteľne podsúva polovičnú informáciu, lebo už zabudol 
povedať, že ja som z toho nič nemal, resp. že išlo iba o zápočet… ale to by 
nebola až taká zaujímavá informácia, tak to trochu pozmenil, aby ma očiernil 
ako aj ostatných kolegov. Opakujem, že toto nie je prvý krát čo takto 
vykonštruovali nejednu fin. operáciu.

5. Vyjadrenie k Leasingom a Tesle: Ďalším pekným príkladom sú 
leasingy… a samozrejme ako ináč, predsedova TESLA. Je to to do oči bijúce 
ako im závisť prerastá cez hlavu. Prečo vám píšu iba o nákladoch na leasing, 
ale nepíšu, že tam boli aj príjmy? Veď autá si platili vodiči, alebo ak boli na 
dcérskej firme tak firma, ktorá buď to platila z príjmu alebo z pôžičky od 
NFD, ktorú aj tak musí vrátiť, čiže sa tie peniaze nestratia. Čiže neprezradili 
vám aký bol príjem, ale iba aký bol náklad. Ďalej TESLA: náklady na PHM 
benzínového auta sa pri mojom mesačnom nájazde pohybujú od 1000 - 
1500 EUR a ak k tomu pripočítate leasing akéhokoľvek iného auta, tak sme 
na rovnakej sume ako pri TESLE a to si ešte ja platím za nabíjanie z 
vlastných peňazí, čiže vytváram aj príjem. To nehovorím, že pred začatím 
leasingu som najskôr predal predošlé auto a príjem z jeho predaja pokryl 
ročný leasing… Taktiež už zabudli oponenti poznamenať, že autá tiež tvorili 
časť nefinančnej odmeny mzdy, čím znížili odvodové zaťaženie NFD. Čo je 
krásny príklad, ako oni vedia hospodáriť je, že mne vyčítajú zlé 
hospodárenie, ale zatiaľ čo ja som 16 rokov viedol NFD iba v ziskoch, tak oni 
spôsobili obrovské straty spustením antikampane a teraz za pár dní čo sú vo 
vláde, tak zrušili leasing a to v čase, keď sme doslova už odkupovali autá 
aby sme tento náklad úplne eliminovali a oni teraz zrušením leasingu vyrobili 
pokuty za predčasné ukončenie zmluvy čo Business lease vyčísľoval na 
sumy okolo 80.000 EUR (presne si už nepamätám)… a to nevravím, že 
nevyplácajú faktúry, mzdy a zrušili príjmy z cestovného ruchu, lebo 
zablokovali rezervačné systémy. Čiže sa dobre poobzerajte milí členovia, aké 
škody páchajú a aké klamstvá vám píšu.

Snáď krásny príklad, ktorý hovorí za všetko je to, ako Repka krivým 
svedectvom na súde, kde sa jednalo o vyplatenie našej pohľadávky cca 
necelých 400.000 EUR od programátorov, prehlásil, že pohľadávka, ktorú on 
sám podpisoval pri predaji za NFD aj za platobnú inštitúciu, údajne sa mu už 



zrazu nezdá, že je oprávnená… Jednoznačne konal proti záujmom členov a 
to ako člen predstavenstva. Ale základ je, že nám budú všetkým tvrdiť, ako 
im záleží na NFD a ako predseda všetko urobil zle… avšak zatiaľ čo ja som 
spoločnosť viedol v plusových číslach a ako aj spoločnosti rástli aktíva, tak 
oni spôsobili totálny prepad v každej oblasti a podsúvajú vám polopravdy a 
nazývajú to družstvom bez cenzúry! Je to hanba, ako sa snažia družstvu 
poškodiť, len aby svoje chyby zakryli klamstvami o mne.

6. Vyjadrenie k Domu: Čo sa týka domu, tak to už neviem čo tam by malo 
byť zlé, lebo bol postavený na mojom vlastnom pozemku, na základe zmluvy 
o diele s NFD group, pričom pred a počas stavby až do kolaudácie, som do 
NFD vložil toľko fin. prostriedkov, aby sa to financovalo z mojich peňazí. 
Určite sa mi nikto na dom neskladal, pretože navyše som mal už v tom čase 
vysokú sumu, ktorú mi NFD dlhovalo na nevyplatených odmenách, ktoré 
som nechcel vyťahovať (ale ak by som to urobil, mal by som v pohode na 
výstavbu domu a nemusel by som si brať hypotéku), ale ja som navyše 
nechcel vytvárať náklady pre NFD a radšej som nechal tie moje peniaze (z 
nevyplatených odmien) aby sa stihli čím skôr dofinancovať aktíva a radšej 
som si zobral hypotéku, kde bol Repka spoludlžník. Ak by som vedel, že mi 
toto bude takto vyčítané, určite by som si riadne vybral moje odmeny a 
nemali by sme dostavanú budovu EEP, čo by nebolo dobré pre členov NFD. 
Viem, že Repkovi a Zimovi by sa páčilo, aby som pracoval pre NFD bez 
nároku na odmeny, ale nárok na odmenu mám, som autorom projektu 
REFUNDÁCIA, ktorý znalec ocenil na 1,15 mil.EUR a dal som do toho 
projektu všetky moje fin. prostriedky, čas, energiu a budoval som to od 
mojich 26 rokov s aktuálnym 6 mil.EUR majetkom, celých 16 rokov som ho 
riadil s výnosom, nie preto aby som skončil ako nekorektný človek, ktorý si 
dovolil postaviť dom na hypotéku, lebo som nechcel zaťažiť NFD tým, že si 
chcem vybrať odmeny. Za dom riadne splácam, jeho kúpna cena je vyššia 
ako náklady na výstavbu a tým NFD z toho zarobilo, tak stále neviem čo je 
na tom zlé. Repka a Zima zavádzajú členov, že ide o vzorový dom a neviem 
čo si pod tým predstavujú, ale vzorová stavba - čiže referenčná stavba je v 
každej stavebnej firme stavba, ktorej majiteľ súhlasí, že stavebná firma sa 
bude prezentovať jej fotografiami ako pozitívna referencia - reklama, aby 
mohla firma získať ďalšie zákazky. Dom slúžil aj pre EEP pre oblasť testov, 
ktoré pomohli posunúť sa v projektoch ďalej, dom je riadne skolaudovaný a 
splácaný. Je tam uhradená DPH, jednoducho všetko ako má byť. 

Neviem čo je na tom dome nevýhodné pre členov, okrem toho že mi ho 
závidia…

7. Vyjadrenie k rozdeleniu družstva: Čo sa týka rozdelenia družstva, 
neviem síce čo tam vymýšľajú, ale je to samozrejme normálny proces presne 
definovaný zákonom § 256 a násl. Nie sme prvá a ani posledná firma, ktorá 
sa chce rozdeliť. Polovica členov má iný názor ako tá druhá - ovplyvnená 
aktérmi antikampane a preto nie je žiadna možnosť, aby celé družstvo bolo 



spokojné, keď v predstavenstve bude niekto z jednej, alebo z druhej strany. 
Vždy bude polovica členov nespokojná. Preto je rozdelenie družstva 
najlepšie. Majetok sa delí v zmysle zákona a to predovšetkým pomerom 
likvidačnej hodnoty členských vkladov. Súčet likvidačnej hodnoty čl.vkladov 
TD je 54% voči ostatným členom NFD. Celý proces sa začína schválením 
zrušenia družstva rozdelením na členskej schôdzi a potom to prebieha pod 
dohľadom súdu, čiže musí byť právnikmi predložený projekt rozdelenia a OR 
to musí mať 60 dní pred rozdelením a musí ho schváliť a potom sa to riadi 
samotným procesom rozdelenia. Takže nie je možné, aby sa postupovalo 
nekorektne. Tým sa zabezpečí spravodlivý proces rozdelenia. V našom 
prípade ak bude TD vidieť, že nie je záujem sa rozdeliť, tak jednoducho 
odstupuje z NFD a NFD musí vyplatiť celý obchodný podiel pripadajúci na 
všetkých členov TD, čo je pre NFD nereálne, ale je možné odsúhlasiť aj 
nefinančné vysporiadanie a tým sa prevedie spravodlivo z každého aktíva 
54% podiel (v nehnuteľnostiach aj firmách), kde sa tým pádom preberá aj 
majetok, ale aj záväzky, čo je určite spravodlivé. NFD rozdelením určite môže 
získať a nie stratiť, pretože sa ukončí konflikt a môže sa začať podnikať, ale aj 
ďalšie kroky v podnikaní si každá skupina zvolí tie najlepšie sama a tým by 
mal byť rast rýchlejší a tým sa dofinancujú aktíva (ktoré každá skupina 
spoluvlastní) a tým sa neznehodnotia aktíva, ale skôr ešte narastú…


