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VEC: Žiadosť o uverejnenie odpovede v zmysle tlač. zákona
Vážená pani šéfredaktorka R. Kľačanská,
Vo Vašom poslednom čísle 24 týždenníka ŽIVOT, zo dňa 14.6.2008, na strane 10-12
vyšiel článok s názvom „Nová hra o milióny“. V texte na str. 12 ste poskytli priestor na
vyjadrenie p. Kaníkovi, ktorý svojou prvou a druhou vetou zaraďuje do divokej lúpežnej
privatizácie aj Piešťanské kúpele, napriek tomu, že už je 2 roky všeobecne známe, že pri
privatizácii SLKP nedošlo k žiadnemu trestnému konaniu, čo by „lúpež“ nutne musela byť.
Tento hodnotiaci úsudok s prejavenou neschopnosťou akceptovať moju nevinu sa dotýka
mojej cti a dôstojnosti, nakoľko spochybňuje čestnosť mojej osoby pri úkonoch, ktoré
k privatizácii viedli. Rovnako sa cítim byť dotknutý nasledovným tvrdením p. Kaníka:
„Podstatou nápravy bolo vrátiť štátu a občanom hodnoty, ktoré boli darované“. Toto
skresľujúce vyhlásenie chcem poprieť porovnaním hodnôt, ktoré štát získal, s tými, o ktoré
štát novou privatizáciou prišiel.
Z uvedených dôvodov žiadam, aby ste v najbližšom vydaní Vášho časopisu, v zmysle
ustanovenia § 8 ods. 1, ods.4 a 5 tlačového zákona č.167/2008, uverejnili moju odpoveď, a to
v nasledovnom znení:
„Iniciatívu p. Kaníka vnímam nielen ako neschopnosť priznať si chybu, čo považujem
za typickú vlastnosť väčšiny politikov, ale hlavne ako nedostatok morálnej sily povedať
prepáčte. Prepáčte, že ste boli 7 rokov nespravodlivo prenasledovaný, prepáčte, že ste vinou
toho prišli o manželku, zdravie, možnosť od 99 roku pokračovať v 10 rokov úspešnom
podnikaní, ale hlavne o dobré meno. Prepáčte, že sme Vás 7 rokov svojimi vyhláseniami
odsúdili skôr, ako by to urobil súd. Prepáčte, že ani teraz, keď máte čierne na bielom, že ste sa
nedopustili ničoho trestného, nedokážeme to „stráviť“.
Tvrdíte, že ste chceli občanom vrátiť hodnoty, ktoré boli darované. Aké hodnoty ste
uchránili? Hodnotu 240 mil., ktorú SLKP ročne získajú za 830 prepustených zamestnancov?
Mimochodom za 5,4 roka to činí celkovú kúpnu cenu. A aké hodnoty získajú občania
z pripravovaného predaja nehnuteľnosti kúpeľov, nielen Slovanu? Alebo hodnoty v podobe
dividend, o ktoré každoročne prichádza mesto, nakoľko bez zisku kúpeľov nie sú ani
dividendy? Kto týmto krokom získal? Ani občania, ani zamestnanci, ani mesto. To ukáže
blízka budúcnosť.“
Ďakujem
Ing. Karol Martinka

