
          Košice, 12. 10. 2017 
 
Vážený pán starosta, 
 
 
Dovoľujeme si Vás osloviť touto formou, aby sme Vás varovali pred nekalými praktikami tzv. 
neziskovej organizácie Spotrebiteľské centrum. V mene tejto inštitúcie vystupuje generálny riaditeľ 
Miroslav Antoňak a snaží vo svoj finančný prospech zneužiť dôveru starostov obcí a miest po celom 
Slovensku. Zrejme už aj Vám a vášmu úradu zaslal žiadosť, aby ste zverejnili jeho leták, v ktorom 
sľubuje pomoc poškodeným klientom poisťovne Rapid life. Jeho výzva má na prvý pohľad všetky znaky 
pomoci občanom, opak je však pravdou. Jediným cieľom Miroslava Antoňaka je vybrať poplatky od 
zúfalých klientov poisťovne a zarobiť. Poplatky vyberá aj napriek tomu, že klienti z prípadného 
konkurzu nedostanú nič. Ako iste viete, verejnosti to s ľútosťou oznámila nútená správkyňa spoločne 
s Národnou bankou Slovenska.  
 
Pred neserióznymi praktikami Spotrebiteľského centra a jeho generálneho riaditeľa už začiatkom roka 
varovalo občanov aj Ministerstvo hospodárstva SR. Môže to znieť neuveriteľne, ale Spotrebiteľské 
centrum na jeho adrese v Medzilaborciach nenájdete, nemá vlastnú kanceláriu ani sídlo a tzv. právne 
poradenstvo poskytuje jej generálny riaditeľ bez právnického vzdelania. Na tento účel zneužíva práve 
dôveru starostov obcí a miest, od ktorých žiada, aby mu poskytovali pre jeho činnosť priestory zdarma. 
Ústretoví starostovia však zrejme nevedia, že Miroslav Antoňak za dverami kancelárie vyberá od 
zúfalých občanov poplatky za svoje služby a nehorázne sumy za kopírovanie dokumentov. Titulom 
generálny riaditeľ sa necháva oslovovať aj napriek tomu, že jeho centrum nemá žiadnych 
zamestnancov. 
 
Aktivity Miroslava Antoňaka v súčasnosti už preveruje aj polícia, ale to jeho činnosť očividne 
nezastavilo. Práve naopak. Snaží sa vystupňovať svoje aktivity šírením poplašných správ a nepravdivých 
informácií o konaní manažmentu Rapid life a o tzv. konkurze na obecných a mestských úradoch. Pod 
tlakom vyšetrovania je v časovej tiesni a ďalších klientov chce nájsť a obrať o peniaze práve zneužitím 
dôvery starostov, pretože tí pri svojej každodennej náročnej práci nemajú čas preverovať jeho 
skutočné pohnútky. A preto už oslovil zrejme aj Vás. 
 
Na základe uvedených skutočností by sme vás chceli úctivo požiadať, aby ste zvážili poskytnutie 
podpory človeku a organizácii, ktorých činnosť preveruje polícia. Samozrejme rešpektujeme, že 
konečné rozhodnutie je na Vás, ale považovali sme za potrebné vás upozorniť na tieto praktiky 
Miroslava Antoňaka, aby sa Váš úrad nestal nástrojom pre jeho nezákonnú činnosť, na ktorú môžu 
doplatiť vaši občania – voliči.   
 
Informácie o nekalých aktivitách Spotrebiteľského centra a Miroslava Antoňaka nájdete na linkoch: 
https://www.youtube.com/watch?v=L9OILgPZyGk&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=RVh7NgsRELY&feature=youtu.be 
http://www.naseinvesticie.sk/aktuality/ 
  
Informácie o tom, ako sa klienti môžu dostať k svojim peniazom sa nachádzajú na stránke 
www.abrealgarancia.sk. Na FB stránke Rapid life  https://www.facebook.com/abrealgarancia/ nájdete 
najnovšie aktuality a správy o vývoji kauzy.  
 
S úctou 
 
 
 
Členovia Predstavenstva spoločnosti Rapid life, a. s. 
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