
 Čo ma viedlo k zamysleniu sa.  

Vyše dvadsať rokov som mlčal , pretože dvadsať rokov som pôsobil v štátnej správe, od roku 1972 do 

marca 1990 a vedel som aj pri zmene štátnej správy na samosprávu o čom to je a najmä, že  som 

chcel veriť, že sa naozaj niečo zmení, bez ohľadu na to , že som odchádzal z funkcie predsedu 

Mestského národného výboru v Novákoch . Tým však nechcem povedať, že ma nezaujímalo dianie 

v meste, okolo mňa.  

Keďže mestské vysielania z mestského zastupiteľstva ma zaujímali, občasne som ich  pozeral  

podávané  v mestskom televíznom vysielaní . Viac  som začal načúvať po posledných voľbách, čo je 

prirodzené, keďže občania za poslanca zvolili aj môjho syna. Už z prvého zasadnutia mestského 

zastupiteľstva občania mali možnosť počuť a vidieť, že   je zvláštne napätie medzi novozvolenými 

poslancami a p. primátorom. V súčasnosti je situácia obrazne povedané až tak napätá, že zo strany 

poslancov aj p. primátora cítiť  veľkú morozitu. Po čase som   začal mať pocit, že niečo tu v hre p. 

primátora nesedí, čo sa mi aj potvrdilo neskôr , tak ako to vo svojom zamyslení sa opisujem. 

V nemom úžase som pozeral a neveril  som , že  verejne vynadal p. Marianovi Mištinovi do klamárov 

a hoci v priamom vysielaní zistil , že pravdu má pán Marián Miština , ani sa mu neospravedlnil, hoci 

rodičia poslanca sú susediaci v rodinnom  dome vedľa domu p. primátora (absolútna arogancia 

a ignorancia slušnosti). Vrcholom je rovnako to, že verejne osočoval  p. Milana Oršulu pred občanmi 

nášho mesta nezmyselnými obvineniami, že sa z rozpočtu na činnosť  Športového klubu, ktorého je p. 

Oršula funkcionárom obohacuje aj s ostatnými členmi Klubu vodných športov,  aj keď tam mal na 

rokovaní svojho syna poslanca Mgr. Milana Oršulu (rovnako arogancia a ignorancia slušnosti). 

Nechápem prečo osočuje   poslanca p. Petra Mištinu, ktorý vyrástol na slušného občana manžela 

a otca dvoch detí i napriek tomu, že rástol ako polosirota( matka mu zomrela, keď bol malé dieťa). Už 

vôbec nechápem, prečo  neberie  ohľady na slušnosť v prístupe  ku poslankyni  Mgr. Gabriele 

Oršulovej,  nielen ako k dáme, či k stredoškolskej učiteľke, ale najmä k  žene, ktorej tragicky zahynul 

otec jej dieťaťa. Nemá v úcte poslanca p. Miroslava Gogolu, hoci  jeho otec plné štvrťstoročie a za 

iných, podstatne ťažších  podmienok,  odslúžil nováckym občanom na vrcholnom poste  predstaviteľa 

nášho mesta a určite, to mi verte,  s podstatne lepšími výsledkami. Apropo, nemám vedomosť, že by 

pán primátor otca p. poslanca Gogolu pri nejakej súvislosti s rozvojom mesta od začiatku svojej 

funkcie doteraz pozitívne  spomenul.  

Človek vo funkcii  primátora by podľa môjho názoru “nemal byť vulgárny už len preto, lebo nikdy 

nedokáže zaručiť, že jeho správanie nebude niekedy vnímané ako verejný prejav“.  

To všetko v priamych televíznych prenosoch, vážení občania, teda „do celého sveta“.  Mestské 

televízne vysielanie plné osočovaní, arogancie je nanič, ničomu neslúži , a preto si oprávnene myslím, 

že  p. primátor nemá cit na korektné vedenie zasadnutia takéhoto  mestského zastupiteľstva  

v priamom prenose, trpezlivosť pri vypočutí názoru poslancov na činnosť mestského orgánu, 

zdržanlivosť pri vyjadrovaní ich názorov  v diskusii .   

Myslíte  si vážení občania, že  domyslel pán primátor aj to, že prenosy zo zasadnutí mestského 

zastupiteľstva občas pozerajú príslušníci rodín poslancov, t.j. rodičia, teda rovnako matky a otcovia, 

starí rodičia a ich deti ? Myslíte si, že ich neurážajú invektívy a chovanie p. primátora voči poslancom,  

ktorých verejne nazýva  často  „nesvojprávnymi, alebo nesvojprávnymi  amatérmi“?  Myslíte si, že sa 

nemajú rodičia poslancov právo uraziť, keď  poslancov vypočúvajú policajti na základe nezmyselných 

podozrení a konšpirácie p. primátora po ich stretnutí s občanmi, voličmi?.  



 

Vyjadrenia pána primátora sú niekedy  “jednoznačne nevhodné, on si  zrejme myslí, že ich vyslovuje v 

súkromnej debate“. Ale veď ich vyslovuje nahlas, často  bez akéhokoľvek náznaku úcty k poslancom a 

opakujem „ do celého sveta“. 

Tak je to napríklad aj , keď sa p. primátor  sústavne, opakovane,  vracia k jeho osobnej kauze s p. A. 

Kiabom a zaťažuje občanov, poslancov  jeho osobnou traumou a frustráciou z osoby p. Kiabu. 

Keď sa dostal na zasadnutí Mestského zastupiteľstva do sporu s mojim synom poslancom Bc. Petrom 
Bošiakom, ktorého osočil zo zavádzania, resp. klamstva, keď mu môj syn vysvetľoval, že nemohol brať 
účasť na zasadnutí mestského orgánu, a že sa riadne ospravedlnil z neúčasti, keďže mal dovolenku,  
nevedel som vysvetliť , resp. nebol som schopný vysvetliť svojmu pätnásťročnému vnukovi,( dnes už 
súvislosti chápajúci stredoškolák), dať mu primeranú odpoveď na jeho otázku,  ako to starký môžeš 
dopustiť, že primátor hovorí o mojom  otcovi verejne, že zavádza , klame, veď mal ozaj dovolenku 
a ospravedlnil sa .  

Pán primátor vyšetroval poslanca z riadne ošetrenej dovolenky, on sám  sa však stihol povýšenecky 
pochváliť a ani sa tým netajil, že bol len niekoľko dní predtým na dovolenke na LOH v Londýne. Zo 
strany p. primátora to považujem za nejapnú aroganciu a povýšenectvo.  

Pán primátor si však musí uvedomiť, že inštitút dovolenky je pracovnoprávny vzťah medzi 
zamestnancom a zamestnávateľom a nie medzi p. primátorom a poslancom. 

 Kto doniesol p. primátorovi zvesť, že poslanec Bc. Peter Bošiak  absolvuje dovolenku  doma, kto 
doniesol p. primátorovi zvesť, že poslanci sa stretli s občanmi mesta v hoteli Domus, to musí 
vysvetliť p. primátor, avšak takéto donášanie na občanov a používanie praktík ŠTB, ma riadne 
naštvalo.  

Chápete, vážení spoluobčania, že niekto, dvadsať rokov po „nežnej“  odsleduje občana, a to ešte 
poslanca mestského zastupiteľstva, kde sa nachádza a čo robí vo svojom osobnom, resp. voľnom  
čase, alebo zneužije informáciu od niekoho, kto náhodou môjho syna niekde videl na to, aby mu 
mohol verejne potom na mestskom zasadnutí preukázať, že vie, kde občan a poslanec sa v danom 
čase nachádzal? A  ešte naviac  osočí občana a poslanca , že občan a ešte k tomu poslanec klame, 
zavádza, keď mu tento zdôvodňoval svoju neúčasť, pýtam sa, čo je to za človeka a kto mu k takémuto 
konaniu dal právo, aj keď je primátor?  

 To sa vôbec nedá pochopiť.  Keďže som sa nechcel cítiť spolupáchateľom tohto hnusu a nechcel som 
sa považovať za jeho kolaboranta tým, že to počúvam, pozerám sa na to,  rozhodol som sa svoje 
mlčanie prerušiť a ako hovorí jeden spisovateľ vynoriť sa z toho, skoro šialenstva , aby som sa 
neprepadol pred mojimi deťmi a vnukmi od hanby a  tak som to napísal.  

Čo som však napísal je stotožnením pravdy. Aj preto nepovažujem svoje prejavy v článku za 

osočovanie a ohováranie. Myslím si, že občania, mi to potvrdia a keď budem potrebovať pomoc, 

pomôžu. Ja na rozdiel od p. primátora  spoluobčanom verím, že ak budem potrebovať pomoc ,mi 

pomôžu.  

 „Internet stvoril príšery. Ľudí, čo by nemali guráž povedať vám čokoľvek osobne, ale položia ruky na 

klávesnicu a píšu, píšu, ale svojim pravým menom sa nepodpíšu“.  Vo svete je toľko nenávidiacich, 

mizerných ľudí a preto ma ani neprekvapuje, že určití občania  zneužili  možnosť internetu a podali na 



moju osobu vo svojom,  nie veľmi vydarenom príspevku nepodarené, kyslé plody svojich 

komunikačných schopností. 

Aj tak ich oslovujem. Vážení spoluobčania , vôbec nemám záujem osočovať p. primátora, ani 

ohovárať, ani nejako mu ubližovať, od toho som veľmi, veľmi ďaleko, ale ak máte tú moc, tak mu 

dohovorte, že nech konečne spadne z oblakov, nech  upustí od svojej bohorovnosti a skutočne sa 

začne korektne venovať práci, mestu, občanom , poslancom  a nech on  sám ľuďom neubližuje 

a začne si ich vážiť. Verte tomu, že vtedy si  budú aj občania jeho vážiť a  aj „ nejaký“ Mgr. Peter 

Bošiak  . 

Na záver ešte čosi k mojim kritikom. Diskutovať  neviete, názory máte neinformované, kritiku 
neznášate, na moje fakty nereagujete, len dookola opakujete svoju „ mantru " lebo komunista 
Bošiak, ten, alebo tam ten, lebo sa hnevám,  že ma nezvolili, lebo poslanci, lebo, lebo...  v rôznych 
podobách.   

Považujte za moju odpoveď to, čo vám poradím  i napriek uvedenému a to slovami  brazilského 
biskupa Heldera Camaru, autora výroku, ktorý povedal, „ keď dám chudobným najesť, bude sa 
hovoriť, že som svätý“.  Ďalej hovorí, „ keď sa opýtam, prečo sú chudobní , povedia o mne, že som 
komunista.“ A ja vám odkazujem, keďže ste možno bohatí, nepýtajte sa prosím pána biskupa , prečo 
sú chudobní, lebo vám  môže dať len chlieb, ale nie ...  !!! 

S úctou 

Mgr. Peter Bošiak 

 


