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Čítálni tornaľský novinálni...od 

smiechu takmer bepišálni :)) 

 

 
Kde bolo – tam bolo, za horami, za dolami 
v Juhoslovenskej kotline po výraznej odmlke 
uzreli svetlo sveta naše miestne TORNAĽSKÉ 
NOVINY (1.číslo, marec 2009). 

Tak  sa stalo, že ste ma upozornili, aby som si ich včas zaobstarala. Tvrdili ste, že mám námet 
na článok storočia a budete mi fandiť, aby som sa do tejto veci verejnej 
obula svojským spôsobom tak, aby sa aj koza najedla, aj kapusta zostala. Nuž, 
pravda je taká, že to nie je až také jednoduché. 
 
 
V prvom rade sa Vám chcem poďakovať za Vašu podporu a priazeň. 
Taktiež mi dovoľte, aby som sa Vám poďakovala za spoluprácu, som rada, 
že popri plejáde obnažených tornaľských stromoradí  kráčate s otvorenými 
očami a sledujete dianie v našom milovanom meste. 
 
 
 
Nie som si istá, či moje ironicky podfarbené kontexty budú vôbec ladiť k tohtoročnému 
marcovému vydaniu tornaľských novín, ktoré sa voľne šírili hlavne pomocou ľahko 
dostupného internetu. Pochybujem, že by sa mi podarilo vyprodukovať čosi lepšie akými sú 
samotné noviny. Nuž, snažiť sa môžem bez výrazných výčitiek svedomia, totiž noviny sa 
objavili na samotnej oficiálnej stránke mesta Tornaľa s možnosťou kopírovania, ukladania 
a ďalšieho šírenia. Ja by som bola za ne dala aj 50 centov, z nepochopiteľných dôvodov sa 
v novinových stánkoch na území nášho mesta zatiaľ neobjavili.  
Prvú stranu som si preštudovala bez vážnej ujmy na zdraví. Pri ďalších stranách som sa 
doslova zvalila zo stoličky.  
Slovné spojenia typu: Vytvorenie služieb na vysokom úrovni 

                                    Čo naznačí na možný výskyt 
                                    Výstavba aquaparku bolo začaté čím skorej 
                                    Pred niekoľko mesiacmi sami boli zamestnancami mestského úradu,  
                                    ale neosvedčila sa. 
                                    8 marec v tomto roku to pripadlo na nedeľu 
                                    Miestnym občanov to vadí 
                                    &ajprv ste mali obstáť na vašom bývalých pracoviskách 
                                    30-í január.....................................atď. 
To má byť vtip??? 
Hľadala som poznámku pod čiarou, ktorá by aspoň z časti naznačila, že noviny neprešli 
jazykovou úpravou, našla som akurát kontakt na „redakciu“ ,kde som mala sto chutí zavolať. 
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Ak mám zakorenenú fóbiu z prírodných predmetov, nebudem verejne riešiť nesmrteľnosť 
chrústov. Ak mám zakorenenú fóbiu z matematiky, zrejme nebudem v spoločnosti pretriasať 
teorému euklidovskej geometrie.  
 
 
Som mladá a jasné vízie do budúcnosti mi prekazil fakt, že možnosť uplatnenia je na území 
nášho mesta nulová. Nepresadila som sa v oblasti žurnalistiky, pretože som neprestajne mala 
pocit, že sú tu na to reprezentatívnejší a skúsenejší znalci slova. Nesklamala som sa...vážne 
sú! Akurát nepoznajú pravidlá slovenského pravopisu a nespriatelili sa so základmi 
štylistiky... hlavne, že dokážu pobaviť! 
Nie, nevysmievam sa tomu kto oživil naše miestne noviny. Skôr sa smejem nad tým, že som 
si udupala sny, totiž JA SOM LEPŠIA a to tak, že mi to vôbec nesmrdí samochválou. 
Vysoko si cením odvahu vydavateľa novín vediac, že „Šťastný človek je ten, ktorý ma viac 
snov ako je realita schopná zničiť.“ Nuž, neviem kto spravuje slovenskú časť miestnych 
novín, ale mám taký ten zvláštny pocit, že je nás tu regiment, ktorí by to dokázali lepšie.  
 
 
Ďalšia vec:  
Po verejnom vyhlásení pána primátora ohľadom našich miestnych novín som si doslova 
vydýchla. Stálo tam totiž toto: 
„Ubehol jeden rok od uverejnenia posledného čísla Tornaľských novín. &echcem sa zaoberať 
tým, čo bolo príčinou, že noviny nevychádzali, radšej by som Vás chcel informovať o tej 
skutočnosti, že samospráva mesta a redakčná rada Tornaľských novín dúfa, že jej zachováte 
svoju priazeň. V spolupráci s kolegami zaoberajúcimi sa redigovaním a vydávaním novín sme 
vytvorili profil Tornaľských novín. V tomto zmysle sa budú tieto noviny vydávané mesačné 
venovať predovšetkým informovaniu občanov mesta Tornaľa, takže kto má záujem o pikantné 
klebety a podobné polopravdy si bude musieť zvoliť inú tlač.  emáme záujem poskytnúť 
priestor takým článkom, ktoré sú napísané v osobnom záujme a neslúžia ako ponaučenie pre 
občanov a nie sú vo verejnom záujme. V každom prípade sa na nás môžu spoľahnúť tí 
občania, ktorí potrebujú pomoc a prostredníctvom nás a našich novín by chceli osloviť širokú 
verejnosť Tornale“ 1 

 
Hm...profil Tornaľských novín. Toto? A ktoré kritéria novinárskej etiky sú vykryté 
v tohtoročnom marcovom vydaní? O čom nás informujú? Mňa vôbec nezaujíma koho rodinný 
príslušník(aj to s mäkkým í) je vo vyšetrovacej väzbe. Toto nie sú pikantné klebety?  ie sú 
napísané v osobnom záujme?  ie sú zneužité na útok proti opozícii? 
Nezhltla som všetku múdrosť sveta, ale prečo redakčnú radu našich miestnych novín netvorí 
nezávislý, tvorivý mladý ľudský potenciál? Prečo sa do tejto aktivity nemôže zapojiť široká 
verejnosť? Čo keď tu máme mladých, ktorí by Vás mohli so svojimi nápadmi bez pardonu 
prevalcovať? Prečo mesto nepodporuje tých, ktorí na to majú? 

                                                             
1
 Tornaľské noviny, apríl 2008,c.1, str.1(http://mestotornala.sk/) alebo: http://mestotornala.sk/tornalske-

noviny.phtml?id_menu=30800&module_action__69646__id_cislo=1873#m_69646 
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Tornaľské noviny sú Vaše a používate ich ako elementárny prostriedok jednostrannej 
komunikácie. Prečo? 
Vy by ste neuvítali pomoc? Neláka Vás vedieť aká široká škála uhľov pohľadu otriasa našim 
mestom? Nespravujte noviny ledabolo pre niekoho, ale s niekým. Pýtajte sa, zaznačujte si, 
spolupracujte. O tom to má byť nie? 
Nemám už čo dodať, vážená redakčná rada. Verím Vám, práve preto si myslím, že sa od 
názoru verejnej mienky nebudete zbytočne dištancovať. Ľudia sú nekompromisní, bažia po 
škandáloch a ak svoj „prečin roka“ tiež považujete za fiasko tak si to jednoducho priznajte. 
(Vždy treba začať od seba!) 
Ak nie...pardon!  V tom prípade píšte ďalej a prepáčte „nám“ prostým z ľudu, že sme sa Vám 
vysmiali. 
 
Ps.: Áno, Úspech roka 2008 bol fajn, mala som čo robiť, aby som 6 ročnému dievčatku 
vysvetlila čo robia tie polonahé tety na javisku. Ja som jej totiž sľúbila záživný program pre 
deti a nie akési chippendale show, ktoré sa muselo riešiť presne na tomto kultúrnom podujatí. 
Nie, nenadŕžam žiadnej strane, z tesnej výšky kašlem na vnútropolitický systém nášho mesta, 
týmto len chcem poukázať na to, že sme ľudia a máme rôzne uhly pohľadu, o ktorých by sa 
dalo diskutovať celý život na pól hubu, to však neznamená, že si máme navzájom pľuť do 
polievky. Alebo sa mýlim? 
 
Takže ja by som to uzhodla pol na pol, kdesi na polceste za hľadaním by sme sa mohli 
stretnúť. Ak nájdete tých správnych ľudí, námety sa Vám budú do redakcie hrnúť jedna 
radosť. Ak tých ľudí hľadať nebudete Tornaľské noviny zaľahnú popolom. Smutná vízia 
budúcnosti a nežiadam Vás, aby ste mi verili. Spravte si prieskum verejnej mienky, 
presvedčte sa sami, čo si ľudia myslia. 
Písať je zážitok nie povinnosť, ale to Vám zrejme pripomínať nemusím, nie pre srandu 
králikov tvoríte redakčný tím novín, ktoré nás majú potešiť a včas informovať. 
 
Aby som Vám trošku pomohla, len tak zhruba som vyznačila miesta, ktoré by mali urýchlene 
a nekompromisne podľahnúť určitým zmenám a opravám. 
Samozrejme všetko som neoznačila, dávajúc Vám tým šancu popracovať trošku na sebe. Zase 
až také strašné to nie je, v žiadnom prípade sa netreba vzdať...vždy to bude lepšie a lepšie.  
Budem Vám bezkonkurenčne fandiť! 
 
Vaša Dadka 
 


