
„Inteligentní ľudia vedia, že sa dá veriť len polovici toho, čo počujú. Veľmi inteligentní 
vedia, ktorej polovici.“ 

George Bernard Shaw 
 

 
Kde bolo – tam bolo...(bárs by nebolo) kdesi na 
severnej pologuli, kde sa sypala trpkosť a vanulo to 
ľudským chladom, egocentrizmom a zaužívanými 
vlastnosťami, ktoré podopierajú fakt: „�ie...ja nie 
som zlý, to Ty môžeš za všetko!“ bla,bla,bla...“žilo“ 
jedno mesto -Tornaľa. 
Ja až po krk zaborená v meste a Vy čo tu prežívate, 
dožívate...žijete, presne viete o čom budem písať, 
pretože ja tak isto presne viem na čo čakáte. Všimli 
ste si? Ja píšem, Vy čítate, sme ako ruka v ruke...ja 
jediná spolu s Vami :)) 
Podaktorí z Vás balansujú so mnou na zlatej 
strednej ceste, iní zas ostro sledujú prípadné 
výkyvy. Fandíte mi a možno ma budete zatracovať aj 
na večné, horúce peklá.  Často nad tým premýšľam, 
pretože som sa zasvätila niečomu, čo ma občas 
pretrhne zo spánku, aby mi oznámilo, že Váš 

nejednotný uhoľ pohľadu je tou najfascinujúcejšou výzvou na zdolávanie prekážok, ktoré mi 
život nastolil na základe úvahy: „dadka.sk...prečo nie, keď áno?“ :)) 
A tak tu stojím pred vážnym rozhodnutím sumarizujúc, čo všetko môžem získať a stratiť.  
Nuž, nič nestrácam akurát vždy získavam čosi nové, pretože všetko je presne tak, ako má byť. 
V podstate sa nejedná o moje vlastné potreby, či záujmy. Neskutočne však túžim po tom, aby 
ste ma vnímali ako človeka, ktorý boj s veternými mlynmi považuje za primitívne 
vyústenie nezmyselných rozhodnutí.   
Čo by ste radi čítali? Povedzte si :)) 
Mám písať o číslach? Informatívny stav zadlženosti nášho mesta sa vyšplhal na sumu, 
ktorú Vám podložia tí poslanci nášho mesta, ktorých sme si kedysi volili a ktorí sa 
rozhodli, že budú so zmiešanou populáciou nášho mesta úzko spolupracovať. Brány 
mestského úradu sú nám otvorené, akurát si musíme vybudovať systematickosť v našich 
navŕšených prosbách, totiž zástupca primátora mesta nerovná sa čarodejník z krajiny Oz. 
Tak teda... dňa 18.11.2009 sa konalo v poradí 4. Občianske fórum, (po novom Verejné 
zhromaždenie) čuduj sa svete tentoraz v Mestskom kultúrnom stredisku bez zbytočného          
“ Haló – haló“ 
Prebrali sa v podstate všetky nerentabilné rany z minulosti, ktoré v rámci zahĺbenia 
dýky do hrude riešil prevažne taký človek, ktorý tentoraz ledabolo ťažil zo znalosti 
zákonov. 
Totiž, ľudia...my sme boli pripravení!!! Nastavené zrkadlo ukázalo každému čosi iné, boli 
chvíle keď sme si mohli úprimne poplakať, boli chvíle keď sme sa mohli zasmiať. Bomba 
emócii vybuchla zakaždým, keď sme začuli: „Ja za to nemôžem, to on/ona/oni...“ 



K pravde však patrí aj fakt, že zopár sklonených hláv sa nám snažilo pozrieť do očí 
a vysvetliť nám prečo sa vlastne udiali veci, ktoré v podstate (ako im zdravý rozum kázal) 
nikdy neodsúhlasili?! 
De facto našim celým mestom hýbal jeden jediný človek a krk dám na to, že keby napísal 
knihu o estráde vlastného bytia, tá by sa v momente stala  najpríťažlivejším bestsellerom 
v dejinách. (Žeby s názvom: Zrod Ega?!). Ak mi toto chcete nahovoriť, musíte sa snažiť viac. 
A to Vám píšem s presvedčením, že jedným z najfantastickejších apelov mojej vlastnej 
životnej cesty by bolo spoznať „Dubčeka“ bez pretvárky a zbytočných litánií.  
 
Suma sumárum: ŠTATÚT MESTA TOR:AĽA  
Štvrtá hlava: ORGÁ:Y MESTA TOR:AĽA  
§ 14  
Úlohy mestského zastupiteľstva, Bod 1.: Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných 
otázkach života mesta, vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods.4) zákona 
o obecnom zriadení 
...moje laické vymoženosti mi našepkávajú, že ak... akože ste ho nazvali, ex??? 
Teda ak sa ex primátorovi pridelila „plná moc“ v otázkach rozhodovania o živote mesta, 
poslanci sa s kľudným srdcom mohli vzdať svojho mandátu a bol by nám podskočil rozpočet. 
Totiž ich funkcia bola tým pádom úplne zbytočná.  
Respektíve Piata hlava : HLASOVA:IE OBYVATEĽOV MESTA 
§ 22 
Bod 1.: Hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta 
vyhlasuje mestské zastupiteľstvo. 
Bod 4.: Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta aj pred 
rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta. 
Ľudia, ak nerátame voľby, Vy ste hlasovali o dôležitých veciach samosprávy mesta za 
uplynulých XY rokov? Ja nie! Mňa sa nikto nič nepýtal, zatiaľ ešte nikoho nezaujímalo čo si  
myslím,  respektíve ako by som danú problematiku riešila?! 
Chcela by som ešte podotknúť, že v Šiestej hlave (VEREJ:É ZHROMAŽDE:IA 
OBYVATEĽOV MESTA)  
§ 23 
Bod2.: Mestské zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov mesta vždy 
- Ak o to požiada najmenej 20% obyvateľov mesta 
- Ak o to požiada ¼ poslancov mestského zastupiteľstva 
O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť 
prezenčná listina prítomných obyvateľov mesta. 
A teda prezenčná listina, ktorá kolovala na treťom Občianskom fóre znázorňovala 
stupňovanie akejsi problematiky? Pýtam sa preto, lebo na verejných zhromaždeniach môj 
podpis potrebný nebol, okrem tretieho občianskeho fóra. Podľa mojich dostupných 
informácii som však svojim podpisom potvrdila jedine svoju účasť. Bolo mi to tak povedané. 
Ak tomu tak nie je, poprosím si (na základe povinností, ktoré má samotné mesto voči 
obyvateľom stanovené zákonom) nahliadnuť do zápisnice, nakoľko JA som nič neriešila, 
akurát, že som prevracala oči nad problematikou  Aktivačných prác nášho obyvateľstva. 
Pozor! Tým, že ma to vôbec nezaujíma ešte nikoho nediskriminujem, v opačnom prípade 
som diskriminovaná aj ja nakoľko v prípade núdze mňa ako obyvateľku mesta nikto neriešil, 
čo je v rozpore so ŠTATÚTOM MESTA TOR:AĽA, viď. Prvá hlava 



 
§4  
Samospráva mesta, bod.4, odsek g.) citujem: „Mesto utvára a chráni zdravé podmienky 
a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta.“ atď. 
 
Čo sa týka posledného verejného zhromaždenia občanov, ktoré zhodou okolností hlásal aj 
samotný mestský rozhlas, chcem sa pozastaviť nad najzaujímavejšími konštatovaniami 
obyvateľstva. 
Jedným z najsmutnejších tvrdení bola  sakramentská  pravda so smutným efektom... 
prefíkaný paradox, ktorý na nás dolieha každým dňom čoraz viac. Nakoľko o zhromaždení 
existuje videozáznam, s čistým svedomím môžem vedenie mesta podpichnúť otázkou, ktorá 
ma toho času trápi. Všimli ste si aká veková štruktúra dominovala na ominóznom verejnom 
mítingu? Mám strach, že som bola najmladšia zo všetkých zúčastnených... ťahám pomaly na 
tridsiatku ľudia. 
A tak nečudo, že na zhromaždení odznelo tvrdenie približne v takomto znení: „Budujete si 
mesto pre seba, pretože tí čo mohli priložiť ruku k dielu, tí na ktorých mohlo trebárs 
záležať už dávno odišli a budú 
odchádzať ďalší.“ 
To je svätá pravda. Tí čo tu „ešte“ 
zostali sa prestali báť a časom 
vedenie mesta zistí, že v podstate 
sa nič horšie stať nemohlo. 
Vedenie mesta dnes nie je v takom 
postavení, že si môže hoc čo 
vyprosiť, a prípadné slovné útoky 
by malo hltať s pokorou, totiž 
ľudia sa začínajú prebúdzať a nie 
všetky prebúdzania sú -  či budú 
sladké. 
Prípadne ak jeden občan zmĺkne, nahradia ho ďalší piati. To by ste sa čudovali, koľko 
informatívnych prvkov dolieha na mňa cez môj osobný mail. (Vrelá vďaka, každý ohlas si 
zvlášť cením, budem sa im v rámci voľného času venovať, poprípade ich budem zlučovať 
nakoľko taký Sľub poslanca mi došiel na e-mail v posledných dňoch približne 15x) 
 
"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.". 
 
Aby som bola úprimná, došiel mi aj komplexný štatút s úplným znením zákona  o obecnom 
zriadení. (Presnejšie Zákon :R SR o obecnom zriadení) pre srandu králikov som si všetko 
vytlačila. :)) 
Nuž, ale poďme riešiť to, čo trápi nás, obyčajných smrteľníkov mesta Tornaľa. 
Moja citácia možno nebude presná za čo sa chcem vopred ospravedlniť, ale som si istá, že sa 
priblíži k vysloveným skutočnostiam: 
 



Obyvateľ: 
„Zažili sme morálny úpadok vďaka bývalému primátorovi mesta Mgr. Dubovskému. 
Vyplýva to najmä zo skutočnosti, že ak si človek úprimne vyjadril svoj názor mohol sa 
začať báť o svoju prácu“... 
...a teda si myslím, že sa v morálnych priestupkoch takýchto rozmerov nebude pokračovať, 
čo ma vychádzajúc z vlastného príkladu prisúva bližšie k ďalšiemu tvrdeniu...Mňa naďalej 
bude zamestnávať mesto nakoľko mám na to všetky predpoklady, aby som bola 
zamestnaná, svoju prácu si vykonávam podľa stanovenej náplne v súlade so zákonmi, 
nehovoriac o tom, že som plne kvalifikovaná a ani zďaleka sa nepribližujem 

k dôchodkovému veku. Popritom všetkom som 
úprimná, čo nezapadá do porušovania pracovnej 
disciplíny. Vedenie mesta si vyslovene želá, aby 
si mohlo zakladať na úprimnosti, nuž nech sa 
páči...  
Tak teda z hľadiska úsporných opatrení sa 
bude merať spravodlivým merítkom, čo 
bude mať za následok jedine to, že sa 
zubami-nechtami začnete konečne držať 
kvalifikovanej mládeže, budete konať 
s rozvahou a s vedomím, že prípadné 
vzniknuté morálne úpadky schnú na Vašich 
dušiach, veď Mgr. Dubovsky nám už ublížiť 
nevie. Môže byť??? Je to vyhovujúca úvaha? 
Pýtam sa preto, lebo môj názor je nemenný, na 
prípadné postihy budem reagovať trvalým 
odchodom a to tak, že stiahnem so sebou 
ďalších dvadsiatich, tí dvadsiati znova ďalších 
dvadsiatich, až kým tu nezostanete s tými, 
ktorým na Vás skutočne záleží...a takých žiaľ 
veľa nie je. (Možno pred voľbami, ale tie tiež 

nemáme každý deň) 
Zrazu zistíte, že máte síce mesto, akurát ho nemá kto obývať. Pardon, musím sa 
opraviť...akurát, ho nemá kto obývať z tých, ktorí ho mohli zveľadiť, ...nuž, takto je to 
presnejšie. :)) 
Totiž aj my sme ľudia, sme voliči, máme vlastné radosti aj starosti a vždy budú zákutia, kde 
si nás budú vážiť...kto tvrdí, že to musí byť Tornaľa?  
Nakoľko ma však rodisko skutočne fascinuje, budem chodiť na návštevy, len aby som 
v spolupráci s kompetentnými mohla naďalej písať, zrejme som vážne dobrá, pretože 
mnohým na tom záleží...nemám dôvod zastierať fakty. Ja už nemám čo stratiť. 
Očakávate, aby sme Vám dôverovali, tým pádom by sme si Vás mali vážiť, ale ak si mám 
vážiť Vás ako orgán, či jednotlivcov v ňom, tak isto si budem vážiť aj Mgr. Dubovského. 
Nezmeníte to Vy, on a ani ja. Je to taký vnútorný pocit a veríte, či nie, keď si spomeniem 
trebárs na vatru v Stárni, zmrazí ma až do kostí.  Pretože  buď Vy ste objímali človeka, 
ktorý Vás/nás zradil...alebo ste zradili človeka, ktorý Vás objímal...môžete si vybrať, 
vždy je tu viacero možností...mne sa žiaľ nepáči ani jedna z nich. 



Jednoducho povedané: Človek robí osudné chyby, kroky... občas sú tie návraty ťažké, 
rozhodnutia diskutabilné, činy nezvratné, ale nepochybiť na vlnách života dokáže len ten, kto 
v podstate nič nerobí.  A nechcite mi nahovoriť, že Vy ste :IČ nerobili! 
To, že ste sa postavili pred nás nesršalo odvahou, nakoľko to zapadá medzi Vaše morálne 
povinnosti, koniec koncov, ľudia by si Vás skôr či neskôr našli s detailným zákonom o 
slobodnom prístupe k informáciám. 
 Ani Vaša vlastná taktika boja nemá s odvahou veľa spoločného. To, že ste si čo – to uznali je 
tiež len poľahčujúca okolnosť, ktorá ma k odvahe veľmi ďaleko. Nakoľko však mnohí z Vás 
vnímajú vyslovene len zrakom a sluchom, nemá význam nahliadnuť mimo medze krajností. 
Dajte si kávu, pozrite si dobrý film, poprípade si  prečítajte Malého princa od Exupéryho.   
Nuž, ak by som mala záver dorovnať malým „Best of“ výňatkom, určite by som spomenula 
zopár poburujúcich faktov, nad ktorými sme sa na verejnom zhromaždení spoločne zamysleli. 
Dôsledky si vyvoďte sami. 
- Tornaľské noviny  
- Odpredaj budov bez verejnej dražby 
- Hnedý priemyselný park 
- Úlohy hlavného kontrolóra, pravidlá kontrolnej činnosti 
- Komunálny odpad a zvyšovanie dane za ich odvoz 
- Umiestnenie matričného úradu  
- Mestský park 
- Havarijný stav ZŠ P.J. Šafárika v Tornali 
- Právomoci verejného činiteľa, odsúhlasenie splnomocnenia. 
...a mohla by som menovať. 
 
...nuž, tak ako to načrtol pán zástupca ex primátora (ľudia, mne už z tých Vašich názvov 
ledabolo začína šibať)dvere k vzájomnej spolupráci sú nám otvorené, návrhy na zlepšenie 
vzájomných vzťahov medzi občanmi a globálnej verejnej správy očakávajú v rámci úradných 
hodín na adrese Mierová 14. Osobný kontakt vítaný! 
 
Úžasnú rozhľadenosť o vzniknutej situácii získate aj na stránke: 
www.rimava.sk 
podrobnejšie:http://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/video-tornala-dlzi-234-mil-eur-
poslanci-sa-konecne-dohodli/ 

s láskou Vaša Dadka 
 
 

P.S.: Ďakujem za všetky e-maily a povzbudivé slová. :)) My sa nemusíme biť, či bojovať pre 
verejné blaho. Úplne stačí keď začneme medzi sebou komunikovať zrozumiteľným   
jazykom, tým pádom sme boj vyhrali :)) 
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