
Kto ste,  pán primátor mesta? 

V úvode tohto zamyslenia chcem uviesť, že náš pán primátor, takmer v každom vysielaní 

mestskej televízie, najmä pri prenosoch mestského zastupiteľstva a akýchsi imaginárnych 

stretnutiach  s občanmi vo forme tzv. „ živých televíznych vysielaní“  po vypočutej kritike jeho osoby 

od mladých ľudí, či svojich rovesníkov,  na svoju obranu zabŕdne  kriticky do rodinných zväzkov našich 

občanov (p. Kolibka) s hodnotením rodín, rodinných príslušníkov a pod.  Vždy sa jedná  najmä o tých 

mladších občanov, ktorí sa kriticky postavili voči jeho spôsobu  vedenia mesta Nováky, teda nášho 

mesta. Väčšine občanov sa takýto postoj pána primátora nepáči a rovnako ani mne.  

Položme si preto vážení spoluobčania aj my, obyčajní občania otázku, a skúsme  najmä 

mladým ľuďom, ktorí v období rokov 1989 nechápali podstatu zmeny politického režimu, t.j. dnes 

občanom vo veku 20 rokov na ňu zodpovedať, kto to teda je, ten náš pán  primátor  a ako spravuje už 

viac ako dvadsať rokov po „nežnej revolúcii“  mesto Nováky, ako to rád on - pán primátor pripomína  

a zároveň hľadajme spoločne odpoveď na množstvo nezodpovedaných otázok, ktoré z jeho činnosti, 

resp. nečinnosti vyplývajú. 

Nie je tomu tak dávno, čo  pán primátor oslávil svoje životné jubileum 50 rokov. Jeho 

Curriculum Vitae, ktoré  nerád vystavuje verejnosti,  je občanom, najmä mladšieho rangu, neznáme 

a preto aspoň z časti si ho pripomeňme v podobe, ktorá podáva o pôsobení p. primátora viac ako sa 

dočítate na stránkach internetu, pretože tam sa život p. primátora začína pôsobením vo verejnej 

správe v roku 1990. Tento životopis je uverejnený na stránke internetu „ www. osobnosti.sk“. 

Tak sa na to pozrime, ako vyzerá životopis pána primátora po jeho politickej a verejnej línii od 

súčasnosti až po jeho začiatky.  

Ing. Dušan Šimka  

primátor mesta Nováky 

 

* 05.10.1961 Bojnice 

životopis  

Dušan Šimka je primátorom mesta Nováky už šieste volebné obdobie.  

 

Pôsobenie vo verejnej správe:  

 

apríl 1990 – november 1990:  

- predseda Mestského národného výboru v Novákoch  

 

Funkciu primátorom mesta vykonáva už šieste volebné obdobie: 1990 – 1994, 1994 – 1998, 1998 – 

2002, 2002 – 2006, 2006 – 2010, 2010-2014  

 

Roky 1995 – 1999, 1999 - 2003:  

- podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a predseda Komory miest  

 

 



Roky 2003 - 2007:  

- člen predsedníctva ZMOS a predseda sekcie práce a sociálnych vecí  

 

Roky 2001 – 2003:  

- zvolený Národnou radou SR za člena predstavenstva Národného úradu práce (NÚP)  

 

2005:  

- člen Predsedníctva ZMOSu  

 

Od r. 1995:  

– podpredseda Slovenskej asociácie pre káblové telekomunikácie (predtým Slovenská spoločnosť pre 

káblovú televíziu)  

 

Roky 2001 – 2005:  

- poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja  

Zo života pána primátora počas jeho študentských čias 

Ako je to pred aprílom roku 1990? Tak sa na to pozrime. Po absolvovaní ZŠ , Strednej školy 

a VŠ fakulty ekonomiky v Bratislave , túto  ukončil   v osemdesiatych rokoch  ako inžinier ekonómie. 

Vysokú školu študoval nielen on, ale aj jeho brat, dvojča Marian .  

Po skončení VŠ, nejakú nepatrnú dobu obaja bratia  odpracovali  v materskej fabrike,do 

ktorej nastúpili po skončení VŠ,  avšak ihneď nastúpili na základnú vojenskú službu (ďalej len „ ZVS“) 

a krátko po ukončení  tejto ZVS sa bratia z fabriky za záhadných  okolností   jednoducho „stratili“ . 

Ako je to možné? To by dnes už snáď  vedeli  vysvetliť iba ľudia, zamestnanci Chemických závodov 

Wilhelma Piecka, n. p. Nováky (ďalej len CHZWP, n. p.), ktorí pracovali v tom čase na vedúcich 

postoch výchovy a vzdelávania a kádrovej politiky, resp. výchovy kádrov .  

 Brat p. primátora Marian Šimka sa schoval pod krídla svojho otca, dnes už nebohého , ktorý 

sa vypracoval z vodiča autobusu na funkciu garážmajstra v podniku  Československá autobusová 

doprava (ďalej len „ČSAD“) detašované pracovisko, resp. prevádzka v Novákoch.  Ing. Marian Šimka 

nastúpil  do technickej funkcie  na bývalé  ČSAD, prevádzka  Nováky. Zakrátko toto zamestnanie 

nakoniec musel po rôznych ľudských  a  pracovnoprávnych peripetiách opustiť. Súvislosti s  bratom 

pána primátora si preto ďalej nebudeme všímať. 

I. 

Inak to však bolo u pána  primátora, ktorý sa rozhodol nastúpiť po skončení základnej 

vojenskej služby v Československej ľudovej armáde cestu  politickej kariéry . Nástup pána primátora 

do politiky začal zaujímavo. Celozávodná organizácia Socialistického zväzu mládeže pri CHZWP, n.p. ( 

ďalej len „CZV SZM“  pri CHZWP, n. p. Nováky ) bola akousi  zálohou, či zásobárňou resp. kádrovou 

rezervou mladých ľudí zasadzujúcich sa o presadzovanie politiky Komunistickej strany Slovenska 

v radoch mládeže. CZO SZM  pri CHZWP, n. p. Nováky  z radov svojich členov  nominovala do funkcií 

a aj nimi  obsadzovala vrcholové funkcie Okresného výboru Socialistického zväzu mládeže.  



Ako sme spomenuli , že po rozhodnutí sa Ing. Dušana Šimku, dnes nášho pána primátora, 

upriamiť svoju životnú púť  vstupom  do politiky, byť len zväzáckej, bol aj on sám, teda Ing. Dušan 

Šimka na základe (čo je doteraz divné mnohým bývalým zväzákom a spoluzamestnancom jeho 

materskej fabriky, keďže nemal prax a skúsenosti zo zväzáckej práce) záhadného výberu a  

odporúčaní  straníckych a zväzáckych orgánov  v roku 1988 vybraný ako člen ZO SZM  pri CHZWP,n.p. 

Nováky a už spomínaným zamestnávateľom zo svojej zamestnaneckej funkcie rovnako záhadne  „ 

uvoľnený“ na funkciu   aparátčika Okresného výboru socialistického zväzu mládeže  v Prievidzi . Ako 

nový nominant  ZO SZM pri CHZWP, n.p.  Nováky bol dosadený a to hneď  do funkcie   podpredsedu 

OV SZM, so zodpovednosťou za presadzovanie ideológie Socialistického zväzu mládeže pod vedením 

Komunistickej strany Slovenska. 

  Ing .Dušan  Šimka sa pustil do zväzáckej práce. S plnou vervou a zodpovednosťou sa 

zasadzoval  za presadzovanie ideológie Komunistickej strany. 

Ing. Dušan Šimka svoju zanietenou prácou vo zväzáckej organizácii prekračoval hranice nášho 

mestečka a okresu. O jeho účinkovaní v tejto organizácii by sa tak isto dalo dlho písať, ale posuňme sa 

historicky o nejaký ten čas ďalej a vhupnime do čias „nežnej revolúcie“. 

V tomto období  sa Ing. Dušan Šimka v  začiatkoch svojej funkcie,  nijako nevedel zaradiť do 

štruktúr nášho mesta (keďže študoval na VŠ v Bratislave vznikla prirodzene, aby sme boli objektívni,  

v jeho vzťahoch s občanmi, spolužiakmi,  medzera, určitý odstup spôsobený absenciou jeho pobytu 

v našom mestečku) a tak ako  aparátčik OV SZM obtiažne  získaval kontakt s mladými ľuďmi v meste. 

Postupne však  sa mu to naveľa , naveľa čiastočne podarilo. Nemožno poprieť, že to mohlo byť 

 čiastočne jeho „osobným šarmom“ ale viacmenej  tým, že ovplýval funkčným postavením v hierarchii 

politickej moci v okrese, ktorá musela byť rešpektovaná, či sa to niekomu páčilo, alebo nepáčilo, čo si 

on plne uvedomoval a vo svojich stretnutiach s obyčajnými členmi SZM to dával aj patrične najavo 

rovnako tak, ako to dáva najavo i dnes na poste primátora mesta.   

To bola počiatočná éra  pána primátora a jeho  nástupu o dobytie svojho postavenia v meste 

Nováky, pretože inak bol  Ing. Dušan Šimka   veľmi  netransparentný, s vlažným až nijakým postojom 

k dianiu v meste, teda  takmer bez akéhokoľvek záujmu  o dianie v meste, v spoločenských 

organizáciách . 

Mgr. Peter Bošiak 

Koniec prvej časti. 

Pokračovanie 24.08.2012 


