Košice, 29.12.2014
Vážená redakcia Slovenských národných novín,
žiadam Vás aj ako člen MO MS v Košiciach o neposielanie výtlačkov periodika SNN.
Dôvody:
-šéfredaktor M. Smolec uverejnil bezargumentačný útočný, a hanlivý útok na moju osobu od
autora menom Rydlo bez toho, aby ma s článkom oboznámil a dal mi možnosť obrany
a uverejnil oba články naraz - to je absencia elementárnej odbornej i humánnej hygieny
redakčnej práce.
-až na moju požiadavku uverejniť obranu reagoval:“ Samozrejme, ak pošlete reakciu na jeho
útok - rovnako tomu dám priestor ako som dal listu od Rydla...“
-poslal som reakciu v rozsahu, aký mi určil šéfredaktor a čuduj sa svete, šéfredaktor neuverejnil
reakciu. Je to evidentný podvod na napadnutom, v rozpore s elementárnou humánnou
i odbornou etikou.
Preto som nereagoval na výzvu na zaplatenie, prejaviac tým nezáujem, dúfajúc, že to
šéfredaktor pochopí a prestanem dostávať výtlačky SNN.
Navyše:
viacerí členovia MO MS na východnom, strednom i západnom Slovensku a čitatelia SNN sme
nemilo prekvapení
-ignoranciou informovania redakciou SNN o konaní výročnej konferencie v r. 2013 slovenskej a
proslovenskej inteligencie združenej v SKSI – informácia bola zaslaná e-poštou
- ignorovaním uverejnenia krátkej správy o konaní tejto konferencie, zaslanej redaktorovi p.
Kernému na základe požiadania
čo zavdáva dôvod predpokladať existenciu čiernej listiny aj v SNN, tak rozšírenej v tupoidnej
praxi súčasných elektronických i printových antiinformačných médií na Slovensku, vrátane tzv.
verejnoprávnych
- šéfredaktor Smolec označil proslovenské argumentačné články na zmienenej konferencii ako
články „ ultrapravicových radikálov“ – čo je nielen v rozpore s obsahom článkov, ktoré si iste
ani neprečítal – čo je evidentne veľmi primitívne tupoidné lživé nálepkovanie a argumentáciu
nahradil urážlivým nálepkovaním, vlastným tzv. politickej korektnosti dementne deviantných
síl, ktorým sa podriadil aj plagiátor (pozri ukončenie jeho pôsobenia na Ekonomickej
univerzite v Bratislave) na čele Matice slovenskej (pozri jeho kolenačkovú reakciu na
judaisticko- boľševické osočenie MS a konferencie od dementne deviantnej Krbátovej,
redaktorky tzv. Pravdy (moju písomnú reakciu na svoj antiinformačný článok nezverejnila)

- cenzúrou viacerých článkov – napr. nedávno uverejnená cenzurovane skrátená obrana na útok
na SKSI, napisaná predsedom SKSI V. Hornáčkom, hoci na útočný bezargumentačný článok
bol poskytnutý oveľa väčší priestor.
Tým pádom šéfredaktor robí zo SNN pseudoslovenské periodikum, ktorého sa intelekuálne
proslovenské snahy nedotýkajú, iba povrchnejšie, a teda názov slovenské národné je tam
neadekvátny.
Uvedené fakty svedčia o malodedinskej úrovni žurnalisticky nekvalifikovaných, neodborných,
antihumánnych a protislovenských praktikách niektorých členov redakcie SNN na čele s jej
šéfredaktorom, ktoré sú na úrovni mravného a odborného suterénu.
Zmena na poste šéfredaktora –prechádzajúci P. Mišák sa tiež dopustil podvodu na čitateľoch
SNN, napr. prisľúbiac publikovať dokončenie štúdie o úrovni práva na Slovensku a neučinil toačkoľvek urobená nie celkom v súlade s prijatými pravidlami- je nedostatočná. Zakladateľ SNN
a intelektuál Ľ. Štúr by bol hlboko sklamaný na takýmto poklesom humánnej, odbornej
i intelektuálnej úrovne, ktoré sú na úrovni najnižšej vrstvy inteligencie – lumpeninteligencie
(rozvrstvenie inteligencie je v jednom príspevku na zmienenej konferencii).
S pozdravom
Doc. Ing. Jan Dudas, DrSc.
P.S. Požadovanú sumu uhradím. J.D.
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