Reakcia Ing. K. Martinku na článok „Kúpele v ohrození“
v týždenníku Týždeň č. 28/2009.

Prečo Týždeň klame?
Klamstvo 1.: „Kúpeľná spoločnosť Slovakiaterme, ponúkla za 51% akcií
kúpeľov 1,2 miliardy korún. K súťaži uchádzačov napokon nedošlo.“
Skutočnosť: Pravdou je, že ponúkla, ale že ich aj má už nevedela
preukázať. Bolo však preukázateľné, že jej predstavitelia patrili medzi
neplatičov FNM.
Klamstvo 2.: „Martinka tak mal vo vrecku 51% akcií . O pol roka dostal
ďalších 17%. Dokopy už držal 68%.“
Skutočnosť: Preukázateľne som nikdy nevlastnil žiadne akcie kúpeľov.
Klamstvo 3.: Tvrdenie, že som z peňazí, ktoré boli vyplatené Vadium Group, a.s.
žil v Rakúsku.

Skutočnosť: Túto novinársku hlúposť vyvrátil aj JUDr. Kvasnica (Pravda
17.8.1999) „Ing. Karol Martinka pri navrátení akcií SLKP a.s. nedostal
nijaké peniaze, uvedenú sumu previedol FNM na účet spoločnosti
VADIUM Group a.s.“. Uvedený účet bol zriadený na Slovensku a v
záujme právnej istoty ho spravoval rakúsky advokát.

Klamstvo 4.: Tvrdenie, že som odišiel zo Slovenska 23.2.1999 v súvislosti
nahrávkou.

Skutočnosť: Slovensko som opustil pôvodne kvôli operácií, navyše tri
týždne pred uvedeným dátumom. Mimochodom táto vďačná nahrávka má
so mnou toľko spoločné, ako hríb s vianočným stromčekom.
Klamstvo 5.: Tvrdenie, že som prezentoval svoju snahu o znovuzískanie
kúpeľov.

Skutočnosť: Ja som nič neprivatizoval, ergo nechcem nič späť.
Keďže ma nikto neplatí a nie je to v mojej pracovnej náplni, nemám čas ,
vyjadrovať sa ku všetkým klamstvám.
Vyjadrenie k poznámke redaktorov, že som sa nevrátil ako zahanbený
a zlomený muž:
Nevidím najmenší dôvod na pocit hanby. Práve naopak hanbiť by sa mali
ľudia, ktorí stáli za nezákonným politickým prenasledovaním. Ako aj ľudia,
ktorí systematicky roky špinia moje meno, popierajú pravdu a velebia lži.
Tí nech sa hanbia a nech si položia otázku: Kto bude za túto špinu
zodpovedný – médiá, agentúry alebo tí, čo im za to platili?

P.S. Božie mlyny melú pomaly, ale iste.
Odkaz pre Mmd Corporate, Public Affair & Public Relations Consultants:
„ Keďže som kúpele netuneloval, nemôžem si dovoliť využiť Vaše služby.“

