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Otv orený list Kataríne Šelestiakov ej

BRAT ISLAVA 6. apríla Otvorený list Kataríne Šelestiakovej, autorke č lánku „Už je to tu“ v Plus 7 dní v č . 14, týkajúc i sa
Piešťanskýc h kúpeľov
Vážená pani redaktorka,
Pokiaľ zač nete písať č lánok, m ali ste si zistiť a položiť niekoľko otázok:
1. Kto pred rokom 1999 zm luvu m edzi SLKP, a.s. a CKSK, a.s. o obc hodnej č innosti kritizoval a
m edializoval?
2. Kto v roku 1999 bol pri podaní obvinenia a m al predm etnú zm luvu k dispozíc ií?
3. Kto bol pri „dobrovoľnom “ vrátení kúpeľov?
4. Kto bol v dozornej rade kúpeľov od roku 1999 do 21.10.2002 a naďalej pôsobil ako neofic iálny
poradc a?
5. Kto radil pri vypovedaní zm luvy?
6. Kto bol pri predaji kúpeľov novém u m ajiteľovi?
7. Kto robí do dnešného dňa poradenstvo novém u m ajiteľovi?
8. Preč o ste si neboli sc hopná prezrieť verejne prístupné údaje z obc hodného registra ako : JUDr.
Rom an Kvasnic a – č len dozornej rady kúpeľov od 24.4.1999 do 21.10.2002, Ing. Em anuel Paulec h
– č len predstavenstva kúpeľov od 15.3.1999 dodnes (právne úkony podpisuje s podpredsedom
predstavenstva), Ing. Ivan Drabálek – predseda predstavenstva kúpeľov od 24.4.1999 do 12.1.2004
(bol v úzkom kontakte s novým privatizérom )
9. Kto bol za „neinform ovaním “ nového m ajiteľa o zm luve kúpeľov s CKSK, a.s.?
10. Kedy bola podpísaná zm luva m edzi kúpeľm i a CKSK, a.s. a kedy som sa ja stal č lenom
predstavenstva? Zistite si, kto bude m ať vo vec i prospec h? Ja to urč ite nebudem .
Vaše vzhliadanie k „britským investorom “ je buď nevedom osť, za ktorú m ôže Vaša m ladosť alebo
úm ysel, za ktorým už bude asi nieč o iné.
Slovensko naozaj potrebuje „britskýc h investorov“, ktorí takto investovali „britský kapitál“:
1) rodinné striebro (kúpele Piešťany) skoro na 100 % založili v banke vým enou za c c a 700
m iliónový (SK) úver,
2) za 6 rokov prepustili viac ako 1 000 z 2 400 zam estnanc ov, aby ušetrili c c a 1,3 m iliardy korún.
Asi ste si nepoložili otázku, kde sú takm er 2 m iliardy z úverov a z úspory na prepustenýc h
zam estnanc oc h? Dúfajm e, že si ju za Vás položí FNM . T en snáď na rozdiel od Vás bude m ať rovnaký
m eter tak na „dzurindovýc h“ ako na „m eč iarovýc h“ privatizérov.
A nebojte sa, že 200 m iliónov položí kúpele na kolená. Pri polovič nej zam estnanosti – úspore na
m zdác h a odvodoc h by sa m ohol zisk kúpeľov pohybovať roč ne nad 200 m il. SK, aj pri zac hovaní
deklarovanýc h investíc ií. Dúfam však, že to strategic ký investor nebude riešiť ako obyč ajne
strategic kým prepúšťaním zam estnanc ov.
Slovensko by sa m alo vyvarovať investorov, ktorí bohatnú na úkor nezam estnanosti.
M ali by ste byť m enej v styku s „investorm i“ a viac so zam estnanc am i, m edzi ktorým i vládne strac h a
beznádej.
Ing. Karol M artinka
P.S
V Rakúsku je aktuálne znám y prípad um elého navyšovania hodnoty akc ií s politic kým podtónom a
niekde zas um elé navyšovanie hodnoty investíc ií.
T aktiež neverím , že za právnym i nezm yslam i je pán Bizoň, asi ide len o Vašu právnu nevedom osť.
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T áto inform ác ia je kom erč nou inform ác iou odvysielanou v znení dodanom klientom , bez redakč nej
úpravy. Agentúra SIT A za jej obsahovú a štylistic kú úroveň nezodpovedá. Originál tejto správy bol
odvysielaný v servise Vyhlásenia a oznam y, ktorý je novým inform ač ným servisom agentúry SIT A
urč eným na publikovanie tlač ovýc h správ, inform ác ií, vyhlásení a oznam ov urč enýc h m édiám a
verejnosti. T exty sú vysielané v znení, dodanom klientom , bez redakč nej úpravy. E-m ail:
prservis@sita.sk .
(SIT A, yv;nr), 20090406102142

2 of 2

05/19/2009 10:49 AM

