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Nebuďte zdraví,
môže sa vám to nevyplatiť!
Neveríte? Slovenský život bežného,
ak nie aj ekonomicky biedneho občana prináša skutočné absurdity.
Dnes o jednej z nich.
Pracovala, je pár rokov pred dôchodkom. Celý život drela za almužnu
v štátnej firme. Ani nie za polovicu
priemernej mzdy. Nevynechala ani
deň v práci, na PN nechodila, ani keď
bola chorá. Ani k lekárovi. Jej zdravotný záznam je krátko pred nástupom do
dôchodku tenký ako „sedmová“ karta.
Jej mama vo vysokom veku stratila
schopnosť starať sa sama o seba. Tak
si ju vzala na trvalú opateru domov. Aj
za cenu straty práce. Opatrovať takmer
imobilného odkázaného človeka je
však úväzok na 24 hodín denne. Pracovať sa nedá, no žiť sa musí, aj so zvýšenými nákladmi na pomôcky, hygienu,
zdravotnícky materiál.
A tak jej zišlo na um požiadať o
„podporu“, na ošetrovanie, opatrovanie. A vrátilo sa jej všetko, čo počas života, vrátane zdravia, obetovala práci.
Vraj mama má „tenký“ fascikel, vraj
sa nevenovala svojmu zdraviu, vraj to
a tamto a bez nároku. Napriek tomu,
že nezaťažila štát ďalším klientom v
domove sociálnych služieb, ale chce
a môže zostať doma. Napriek tomu, že
celý život platila odvody. Napriek tomu,
že teraz sa stáva odkázanou na opat-

rovníčku (dcéru) na 24 hodín denne.
Napriek všetkým drístom o sociálnom
štáte a o tom, že „bude dobre“. „Nebojte
sa, bude dobre.“
Keď už tak náš minister pre všetko
chce podporiť plodenie detí sumou 200
eur na mesačnom prídavku na jedno,
čo tak keby podporil podobnou sumou
aj tie rodiny, ktoré dôstojne dochovajú
svojich, na trvalú opateru odkázaných
rodičov? To už neznie tak ľúbivo, však!
Nedá to toľko voličských hlasov.
A vôbec, koho kedy z tých „našich“
tam hore napadne vytvoriť na Slovensku také ekonomické a legislatívne
prostredie, aby aj seniori, akokoľvek
zdravotne postihnutí, mohli svoje posledné dni dôstojne a v aspoň relatívnom dostatku dožívať v kruhu svojich
najbližších?
Mimochodom, osobne prežívam to
isté. Starám sa o takmer imobilnú 89
ročnú matku. Doma. Je však stále ešte
doma. Viem, aké sú asi mesačné náklady. A od štátu za to nemám
ani euro. Aj keď mám
úväzok ošetrovateľa na
24 hodín denne a 365 dní
v roku.
Veľa síl do boja so
systémom, vážení
čitatelia. (A do
boja so životom)

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

299

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750
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Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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Vaša ochrana pred DLHMI, SÚDMI,
EXEKÚCIAMI, DRAĿ%AMI, PODVODMI
je volaħ 0905 638 627 súrne!

66-0102
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tradície / služby, škola, záhrada

oravsko

Deň, ktorý patrí
tým najdrahším - matkám
Jeho história siaha až do obdobia antiky. V starovekom Grécku oslavovali
ženu ako darkyňu života už 250 rokov
p. n. l. v podobe slávností na počesť
matky všetkých bohov – bohyne Rhey.
Oslavy trvali obyčajne tri dni – od
15. do 18. marca. Starovekí Rimania
oslavovali sviatok Matronalia, ktorý bol
zasvätený bohyni Juno.Za predchodcu
Dňa matiek v jeho dnešnej podobe možno
považovať tzv. Nedeľu matiek (Mothering
Sunday), ktorú začali oslavovať 16. storočí
v Anglicku. V čase sviatku, ktorý bol stanovený na štvrtú nedeľu počas veľkonočného pôstu, sa mohlo služobníctvo žijúce
v príbytkoch svojich pánov vrátiť domov k
svojim matkám a stráviť s nimi deň.
V novodobej histórii ľudstva sa Deň
matiek dostal do povedomia na prelome
19. a 20. storočia, a to vďaka Američanke Anne Marie Jarvisovej. Po tom, ako v
roku 1907 zomrela jej matka, začala viesť
kampaň za vyhlásenie dňa venovaného
matkám. Už o dva roky neskôr tento sviatok oslavovali v 45 štátoch USA. 8. mája
1914 iniciatíva vyústila do oficiálneho
vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň
matiek Kongresom USA. Prezident Woodrow Wilson podpísal neskôr dokument, v
ktorom bol Deň matiek vyhlásený za celoamerický národný sviatok.
Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky krajiny

na svete. V Československu sa Deň matiek
začal oslavovať v roku 1923, a to najmä
zásluhou Alice Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. Masaryka a emancipovanej
predsedníčky Československého červeného kríža.
V 50. rokoch boli oslavy Dňa matiek
v komunistickom Československu a ostatných proruských krajinách nahradené
marcovým Medzinárodným dňom žien.
Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola
obnovená až po roku 1989, kedy sa začal
sláviť druhú májovú nedeľu v roku.
Tento deň dopĺňa Deň otcov, ktorý
oslavuje otca a slávi sa vždy v tretiu júnovú nedeľu.
Tak, milí čitatelia, manželia, synovia
a dcéry, pssst... šepkáme z redakcie – nezabudnite!

» red

Základná škola Námestovo
Komenského ulica 495/33, 029 01 Námestovo
v spolupráci so
Slovenskou gymnastickou federáciou

pozývajú žiakov štvrtých ročníkov na
ZÁPIS DO ŠPORTOVEJ TRIEDY SO ZAMERANÍM NA
ŠPORTOVÚ GYMNASTIKU
Zákonní zástupcovia na webovej stránke školy vyplnia elektronickú prihlášku žiaka do
športovej triedy. Škola vyplnené prihlášky vytlačí a zákonní zástupcovia ich podpíšu po
skončení karantény v termíne, ktorý zverejní škola na svojej webovej stránke.

Prihlášku je potrebné vyplniť do 14. mája 2021.
0915 807 358 Mgr. Jaňak Ľubomír – riaditeľ ZŠ
www.zskomnam.edu.sk

www.zskomnam.sk

0907 328 866 Mgr. Belicajová Monika – tréner
monikabelicajova260@gmail.com

sportovci@zskomnam.sk
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Diskriminácia v prijímačkách

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682.

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
»Kúpim KRÁLIČIE
0905350531

Najčítanejšie regionálne noviny

KOŽE

11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RôZNE / predaj
14 RôZNE / iné
»Kúpim staré náramkové
hodinky Prim, Gub, Glashutte, Doxa a pod 0944168624

15 HĽADÁM PRÁCU

Plne som podporil petíciu deviata- každý, to nie je útechou pre žiakov, ktokov za zrušenie tohtoročných prijí- rí túžia po konkrétnej škole a možno aj
macích skúšok (PS) na stredné školy po takej, kde sa hlási mnoho žiakov.
Uvedomujem si, že zrušenie PS by
(SŠ). Ozvalo sa mnoho protihlasov,
ktorých argumenty pripomínali spôsobilo komplikácie SŠ. No tie sa
skôr vlnu nenávisti ako diskusie.
dajú vyriešiť - ako minulý rok. Ale neempaticky hodiť deviatakov dva týždNadaná deviatačka Emma, inici- ne po nástupe do škôl do víru skúšok je
átorka petície, písala o odlišných pod- v situácii, keď by sme mali byť ľudskí,
mienkach online vyučovania. Zbytoč- cynické.
ne hovorila, že nejde o snahu vyhnúť
Na začiatku petície som neočakása povinnostiam a úplne zbytočne sa val, že úradnícky moloch ministerstva
spomínalo, že dištančné vzdelávanie rozhodne citlivo, vžijúc sa do žiackej
cez počítač bolo menej efektívne. Opa- duše. Prijímačky sa konajú, akoby bolo
kovali sa frázy o tom, že si SŠ bez skú- všetko v tom najideálnejšom stave. Ale
šok nevedia vyselektovať študentov. čo chceme od takých, čo argumentujú:
Objavovali sa sebecké tvrdenia typu: Veď mali online vzdelávanie! Nikto mi
Moji žiaci to zvládnu...
však nevezme presvedčenie, že docháŠkolstvo má otvárať rovnosť šancí. dza až k protiústavnej diskriminácii
A tá vinou štátu nebola. Napriek hu- niektorých neplnoletých detí. Ale koho
rónskym plánom ministra časť žiakov dnes zaujíma Ústava...
nemala podmienky na vzdelávanie
Deviataci, držím vám palce!
také, ako napr. deti v sociálne silnejších rodinách. Isto aj preto sa zrušila
maturitná skúška. Analogicky sa mali
zrušiť aj prijímačky. Najmä v ťažkej
mimoriadnej situácii, ktorá obmedzila
štandardné vzdelávanie a dôkladnú fixáciu učiva, ktorá sa realizuje práve v
9. ročníku ZŠ.
Prijímačky sa však nezrušili, ministerstvo školstva dalo iba bezzubé
odporúčanie, aby v nich SŠ zohľadnili
situáciu. Deviatakom tak pribudol ďalší stres do ich zložitého rozpoloženia.
» PhDr. Ján Papuga, PhD.
Aj keď sa vraví, že na SŠ sa dostane
pedagóg ZŠ a VŠ

16 ZOZNAMKA

/Orava/ - Presne o 13.00 hodine v nedeľu 9. mája
2021 na celom svete a teda aj na Orave odštartuje
tohtoročný Charitatívny beh Wings for Life World
Run. Je potrené sa zaregistrovať cez aplikáciu v
telefóne, ktorá je pripravená na stiahnutie cez
App Store, alebo Google Play. Svetový beh bez
cieľovej čiary si každý účastník môže zabehnúť
kdekoľvek a na trase podľa vlastného rozhodnutia. Celá výška štartovného poplatku bude venovaná na podporu výskumu poranení miechy.

/ww, or/

/Dolný Kubín – Námestovo – Tvrdošín/ - Od
3. mája 2021 sú okresy Dolný Kubín a Námestovo
v II. stupni pandemického varovania /červený/ a
zákaz vychádzania platí od 21.00 do 1.00 hodiny.
Do škôl nie sú potrebné testy. Povolené sú hromadné podujatia s päťdesiat percentnou účasťou
kapacity sediaceho obecenstva od desať rokov, s
prekrytím dýchacích ciest, s testom a poskytnutím kontaktu. Okres Tvrdošín je v III. stupni varovania /bordový/ so zákazom vychádzania od
5.00 do 1.00 hodiny a prísnejšími podmienkami.
Všade platia aj výnimky povolené úradom verejného zdravotníctva.

/ww úvr, or/

/Námestovo/ - Výzvu Poď von! pripravili pre
všetkých ľudí a v každom veku organizátori populárneho Behu ulicami Námestova. Každý týždeň zverejňujú zaujímavé trasy v okolí Námestova a vyzývajú ľudí, aby išli von a športovali.
Trasy si môžu zabehnúť, alebo prejsť peši. Kvôli
pandémii sa aj tento rok bude konať Beh ulicami Námestova virtuálne. Každý zaregistrovaný
účastník si môže päťkilometrovú trať odbehnúť
od 13. do 16. mája 2021 kdekoľvek, alebo priamo
na označenej trati v Námestove. Výsledok individuálneho behu pošle do aplikácie. Za splnenie
podmienok behu dostane každý medailu a pravidelní účastníci po zabehnutí mestskej trate aj
darček.

/ww no, or/

Chcete si
podať
inzerát?

/Sihelné/ - V najnovšom čísle obecných novín
Sihelník majú čitatelia k dispozícii hru o obci
Sihelné. Musia zodpovedať štyri otázky, aby vedeli vyriešiť záverečnú úlohu. Hra sa skrýva v QR
kóde na prednej strane novín. Kto nemá čítačku
kverkódov v mobilnom telefóne, môže si ju podľa návodu na obecnej webovej stránke zadarmo
stiahnuť.

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera OR medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

/ww sih, or/

Príklad:
RP OR 12 Predám kočík,
0987 654 321.

9. mája 1974

Spätnou SMS vám potvrdíme
prijatie inzerátu a jeho cenu,
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms
toľkokrát, v koľkých týždňoch
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, OR zameňte za skratku
novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Službu
PlatbaMobilom.sk technicky
zabezpečuje ELET, s.r.o.

Výročia a udalosti

bolo otvorené pražské metro
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Toto vás pri rekonštrukcii bytu
nebude stáť nič
Existuje niekoľko v praxi veľmi dobre overených rád. Ktorými sa oplatí
riadiť. Nezvýši to váš rozpočet na
rekonštrukciu bytu ani o cent, práve
naopak. Môžete aj ušetriť.

dielčie práce na „inokedy“ vám akurát
pridá na robote. A určite to bude drahšie
aj na výslednej cene práce.
Pred rekonštrukciou sa tiež zamyslite nad tým, kde a ako budete bývať vy.
Byt sa totiž počas nej stáva neobývateľV prvom rade treba mať reálne pred- ným. Nielen pre pohyb stavebných remestavy. To znamená, nenechajte sa zviesť selníkov, ale aj pre odstávku elektriny,
lákavými obrázkami z interiérov do- vody a plynu. Musíte mať vopred všetko
movov najrôznejších celebrít – na také premyslené, vrátane „núdzového bývaúpravy nikdy nebudete mať. A ak sa do nia. V prípade máločlenných začínajúnich napriek tomu pustíte, zruinuje vás cich rodín ním môže byť aj krátkodobý
to, prípadne zadl´ží aj na dva životy. prenájom napríklad garzónky, ktorého
Rekonštrukcia by mala byť praktická a cenu však musíte zarátať do celkových
hlavne dostupná vašim finančným mož- nákladov.
nostiam. A hlavne – zodpovedajúca vaNapokon treba myslieť aj na to, aby
šim životným a priestorovým potrebám ste zabránili škodám na tých častiach zaa vášmu vkusu.
riadenia bytu, ktoré nemožno vysťahoĎalej si rozhodne všetko vopred pre- vať. Trteba ich dobre zakryť. A rozhodne
myslite. Robiť zmeny za pochodu, meniť je veľmi dobré zaujímať sa aj o referencie
svoje predstavy a vízie o tom, ako vaše na kvalitu prác rôznych firiem. Rýchlo
bývanie bude po rekonštrukcii vyzerať, neznamená vždy výhru. Ani lacno. Najto vým veľmi rýchlo vyprázdni peňažen- lepšie je vybrať firmu, ktorá všetko spraví
ky. A určite to nepomôže riešeniu ani po v dohodnutej kvalite, čase a cene.
estetickej stránke.
Treba zvažovať aj časové súvislosti. Ak máte malé deti, určite je úžasná
predstava vybudovať im detské izby v
hravom štýle. Predstavte si však, že vaše
deti o desať rokov budú chodiť napríklad
na gymnázium a určite si nepozvú spolužiakov do izby pre škôlkara.
Ak už sa raz pustíte do opráv a úprav
» red
bytu, spravte to v jednom kuse. Odkladať

OR21-18 strana-

5

zdravie / služby

6

Najčítanejšie regionálne noviny

OD PONDELKA 10. 5.
u nás si nemusíte
vyberať medzi

Y]dtJ]fJiİ
;t=.dJiDJi

Duo
Ruské/
¨ïúàĊóÏ©
vajce

Kuracie
prsné
rezne

250 g

-25%

cena za 1 kg

-38%

1.19

0

89

5.39

3

29

(1 kg = 3,56)

125 g

-43%

Bánovecký
smotanový
jogurt
• rôzne druhy

145 g

-35%

Bryndza
Májová

0.39*

0

150 g

1.39*

0

79
(100 g = 0,63)

0

79

Niva

(100 g = 0,53)

25
(100 g = 0,17)

250 g

-20%

100 g

-25%

1.39

• blok
• 45 % t. v s.

1

(1 kg = 4,44)

-33%

0.79

Inovecká/
ÀÙ¸àĊóÏ
saláma
• krájaná

0

59

0.89

Šunková
saláma
• krájaná

0

59

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍƒıƏıƍƋƍƌı

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƋıƐı¤àƌƑıƐıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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Eidam

11

100 g

hlavu hore / služby

ORAVSKO

7

OD PONDELKA
10. MÁJA

6 x 190 g

200 g

-41%

1 140 g

1.69*

0

99

¨úóÏĊēęÀĊ
• rôzne druhy

(100 g = 0,50)

2

29
żƌÏ¸ŭƍİƋƌŽ

¤ï ¨Ï
ÏìóÀ ÏĒ
ìï¨ìóĒ

High Protein
Puding
• rôzne druhy

60 praní

-50%
11.99*

Gél na
pranie
• rôzne
druhy

0,55 l

0

11

99

(1 l = 0,80)

Staropramen
Smíchov

żƌÏ¸ŭƌİƍƋŽ

;ïȄÀĊàìï¨ìóĒũ
ÏìóÀ ÏĒìï¨ìóĒ

• svetlé výčapné pivo

200 g

1,5 l

-52%

-40%
Supercena

59

Kofola

• rôzne druhy

250 g

2

19

ƍƐƋ¸
Maliny

ľÔĊÿï ¨ÙėÙÌÙÀęõ¨Ì¨ęÙ¨Ììï¨¤ÌÙ¨Ì¨ÙĒİúıÌıØÀØàÏÀàĊē½À¨ÙİėÀóú¨Ùē½ÙėÏÒ¤¨ìàïàĊÙÙÀÀ¨Ù¤ÜƍƒıƏıƍƋƍƌı

7.39*

3

49
(100 g = 1,75)

Jacobs Velvet

(1 kg = 8,76)

• instant�á káva

... a mnoho ďalších výrobkov na ċċċıÒÀ¤ÒıóÏ

VàÙÿÏúàĊïÿìÒúǱà¤ƌƋıƐı¤àƌƑıƐıƍƋƍƌÒ¨à¤àĊĒìï¨¤ÙÀėóàı½ĒĒĊúÒ ÀĊĒ½ï¤¨Ù©ı¨ÙĒóĀ¨ė¤¨ÏàïÀ¨ı%ÀïȄ=.=óÀĊĒ½ï¤ėÿÌ¨ìïĊàėØÀ¨ÙĊÒ¨ÙÀ½ĊïǯÙúà½ìàÙĀÏÙ©½àúàĊïÿıJ¤¨ïØàęÙēÒ¨ÙĊàĊĒÏÒàØØÙàęóúĊ¨ı
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0.99*

(1 l = 0,39)

żƌìïÙÀ¨ŭƋİƌƋŽ

10 kg + 400 g

44

0

5

99

8

spravodajstvo / krása, služby, zamestnanie

Najčítanejšie regionálne noviny

/Breza/ - Každý štvrtok od 13.00 do 15.00 hodiny zber papiera organizuje v zbernom dvore
za obecným úradom obec Breza spolu so Združením Biela Orava. Za noviny, časopisy a knihy bez
obalov platí hygienickými potrebami, napríklad
za 5 kg zberového papiera 1 kus toaletného papiera.

/ww br, or/

/Žilinský kraj – Dolný Kubín – Námestovo
– Tvrdošín/ – Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v marci klesla v kraji o 0,01 % na
úroveň 6,76 %. Pokles nezamestnanosti zaznamenali v okresoch Dolný Kubín o 0,23 % na 7,66% a v
Námestove o 0,23 % na 6,53%. V Tvrdošíne bolo v
marci 6,74 % nezamestnaných. Vyplýva to z informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Hľadáte
prácu?

/im, ww, or/

Viedeň, dolné Rakúsko, horné Rakúsko, Tirol?
Máme zastúpenie po celom Rakúsku a veľmi
sa snažíme nájsť pre každého to pravé.

-

/ww rab, or/

"UPLATNI SA TERAZ"
� Pošli nám svoj životopis na
m m.zavacka@hogo.cc N +43 664 889 44 162

/Námestovo – Slanická osada/ - Oravská galéria otvorila 48. sezónu na Slanickom ostrove umenia. Za prísnych hygienických opatrení ponúka
vyhliadkovú plavbu po Oravskej priehrade a na
ostrove prehliadku expozícií ľudového umenia.
Bližšie informácie a objednávky u kapitána lode
na tel. čísle 0905 915 108.

/og, or/

/Dolný Kubín/ - Poslanci schválili návrh zmeny
rozpočtu mesta Dolný Kubín a viackrát rokovali o presnom rozdelení takmer dvoch miliónov
eur z rezervného fondu, ktorým je celý prebytok
hospodárenia mesta z minulého roka. Finančné
prostriedky pôjdu na ďalšie nákupy pozemkov
pre mesto, do škôl, do opráv ciest a chodníkov, do
opravách a rozširovania detských ihrísk, športovísk a osvetlenia. V celom meste. Veľkou investíciou bude úprava vstupu a vjazdu k základnej
škole na Brezovci, ktorá vyrieši bezpečnosť detí
a vznikne tam tridsať nových parkovacích miest.
Cesty opravia na Pelhřimovskej, Dukelských hrdinov, MDD, Obrancov mieru, v Beňovej Lehote,
v Záskalí i na sídlisku Banisku. Nový chodník
pribudne od nákupnej zóny na Štrbičný járok i v
Mokradi. Mesto bude pripravené čerpať prostriedky z aktuálneho fondu obnovy, alebo z iných eurofondov, dotácií a grantov.

/mb, or/

PONUKA PRÁCE PRE
LEŠENÁROV V RAKÚSKU

HĽADÁME
SADROKARTONISTOV
a TESÁROV

UBYTOVANIE JE ZABEZPEČENÉ
PLAT NETTO OD 1600 EUR PLUS DIÉTY
NEMECKÝ JAZYK
NIE JE PODMIENKOU

85_0321

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 15 EUR /HOD.
- ZABEZPEČENIE NÁRADIA a
FIREMNÉHO AUTA
- PRÁCA NA TPP
68-37

KONTAKT:+436763038414

ponúkame práce všetkého druhu
plat od 10,64 € - 15,50 €/h
diety od 22 €/d
ubytovanie ZDARMA!

TEL.: +421 948 652 622

OR21-18 strana-
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/Rabčice/ - Združenie včelárov v Rabčiciach patrí
pod Námestovskú organizáciu včelárov a tá spadá
pod Slovenský zväz včelárov. Na jar a na jeseň sa
konajú výročné členské schôdze. Pätnásť včelárov
v Rabčiciach sa stará o takmer dvesto včelích rodín
a produkuje med kvetový, lesný a medovicový.

ORAVSKO

zamestnanie, bývanie

9

Základná škola Námestovo
Komenského ulica 495/33, 029 01 Námestovo
v spolupráci s MŠK Námestovo a MŠK Žilina

pozývajú žiakov štvrtých a piatych ročníkov na
ZÁPIS DO ŠPORTOVEJ TRIEDY ZAMERANEJ NA FUTBAL
Zákonní zástupcovia na webovej stránke školy vyplnia elektronickú prihlášku žiaka do
športovej triedy. Škola vyplnené prihlášky vytlačí a zákonní zástupcovia ich podpíšu po
skončení karantény v termíne, ktorý zverejní škola na svojej webovej stránke.

Prihlášku je potrebné vyplniť do 14. mája 2021.
0915 807 358 Mgr. Jaňak Ľubomír – riaditeľ ZŠ
www.zskomnam.edu.sk

OR21-18 strana-
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0907 793 479 Mgr. Smataník Tomáš – tréner
smatanik.tomas@orava.sk

sportovci@zskomnam.sk

spravodajstvo / služby, zamestnanie

/im, rúvz, or/

/Dolný Kubín – Orava/ - Knihou Oravy za rok
2020 v kategórii beletria sa stalo dielo Goral Karol a zázračná bylina od Jozefa Medarda Slovíka z
Rabčíc. Za druhú v tejto kategórii si čitatelia zvolili
knihu Hanina hviezda od Miroslava Frindta a na
treťom mieste skončili Povesti z Oravy III. od Petra Hubu. V kategórii odborná literatúra zvíťazila
kniha autorskej dvojice Miroslava Kupčuláková a
Roman Večerek s názvom Ako bábka na Oravu prišla... alebo nebojme sa bábky. Druhou najlepšou
sa podľa hlasujúcej verejnosti stala kniha Piesne
od Judity Hencovskej. Na treťom mieste skončila
publikácia Petra Hubu V dianí plynúcich časov.
Hlasujúci čitatelia poslali knihám 952 platných
hlasov.

/im, ok zp, or/

/Dolný Kubín/ - Dolnokubínski poslanci schválili
zapojenie mesta do projektu Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry. Ak
bude žiadosť schválená Fondom na podporu športu, tak by v lete začali na zimnom štadióne viaceré
opravy. Najdôležitejšími sú úprava chladiarenskej
technológie, rekonštrukcia šatní so sociálnymi
zariadeniami a osvetlenie ľadovej plochy. Predpokladanú investíciu v hodnote vyše 553 tisíc eur
bez dph bude samospráva financovať z vlastných
zdrojov a z dotácie.

/mb, or/

/Orava/ - Organizátori otvorili nový ročník projektu Detský čin roka pod záštitou prezidentky SR
Zuzany Čacputovej a MŠVVaŠ SR. Uzávierka prác
je 30. júna 2021. Viac informácii na www.detskycin.sk.

/mf, or/

MZDA 1200 € / mesiac priemer (brutto)

(1044€ brutto + zmenné príplatky) + bonusy + 13. a 14. plat

1050
+ bonusy
SKLADNÍK
MZDA 950€ / mesiac priemer (brutto) + bonusy

0951 772 782 / 0907 677 775
65-059

/Žilinský kraj – Orava/ - Minulý týždeň stúpla v
kraji chorobnosť na akútne respiračné ochorenia
o 7 percent najmä vo vekovej skupine od 6 do 14
rokov. Najčastejšou komplikáciou bol zápal stredného ucha. Pri chrípke klesla chorobnosť o 28,41
percenta a najmä vo vekovej skupine 15 až 19 rokov.
Informoval o tom odbor epidemiológie RÚVZ v Žiline.

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

12€ - 18€
PODĽA KVALIFIKÁCIE

BRUTTO NA HODINU
PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY
20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca
www.simon-fleisch.de I job@simon-fleisch.de

+421 944 995 400

OR21-18 strana-
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8. máj:
Deň víťazstva nad fašizmom
7. máj sa stal dňom „D“, kedy konečDeň víťazstva nad fašizmom, prípadne v niektorých krajinách je tento svia- ne prišlo k podpísaniu kapitulácie Netok pomenovaný ako Deň víťazstva mecka, stalo sa tak presne o 02.41 h v sídle
v Európe, nám pripomína ukončenie štábu západných spojeneckých vojsk v
druhej svetovej vojny. Od podpísania Remeši. 8. mája 1945 do 23.01h mali byť
kapitulácie Nemeckom uplynulo už ukončené všetky boje. Sovietske vedenie
neskutočných 76 rokov. Spolu s Ne- pokladalo tento dokument za priebežný a
meckom boli pod kapituláciou podpí- preto sa tento akt podpisu zopakoval z 8.
saní aj spojeneckí generáli ZSSR, USA, na 9. mája 1945 v sídle sovietskeho štábu v
Berlíne-Karlhorste.
Veľkej Británie a Francúzska.
9. mája 1945 sovietske vojská pomohli
Druhá svetová vojna začala 1. sep- českym povstalcom zdolať posledné zvytembra 1939, keď Nemecko pod vedením šky nemeckých vojsk v Prahe. Európa si
Hitlera napadlo Poľsko. Víťazné fašistické tento Deň víťazstva pripomína práve 8.
razenie trvalo istý čas, až kým na prelo- mája, no vo východnom bloku na čele so
me rokov 1941- 1942 nenarazili nemecké ZSSR ho oslavovali 9. mája (na základe
vojská na obrovský odpor sovietskych oslobodenia Prahy). Po páde socialisticvojsk v bitke o Moskvu- sovietske vojská kého bloku presunuli aj ostatné krajiny
nemecký útok odrazili. Po roku sa soviet- oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom na 8.
skym vojskám podarilo vyhrať bitku o mája, okrem samotného Ruska, ktoré stáStalingrad.
le oslavuje v 9. májový deň.
Rozpínanie chápadiel fašistického
nemecka sa pomaly podarilo spomaľovať.
2. mája 1945 1. bieloruský a 1. ukrajinský front Červenej armády porazil obranné zoskupenia pri Berlíne, no ani po
Hitlerovej samovražde sa ešte stále nepodarilo vyjednať kapituláciu, v tom čase už
porazeného Nemecka. Nemcom následne
padol aj západný front. Medzi týmito udalosťami, 3. mája 1945 bolo dovŕšené oslobodenie Slovenska, keď posledné zvyšky
nemeckých vojsk zlikvidovali v Javorní» red
koch a Bielych Karpatoch.
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PONÚKAME PRÁCU V ČR
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

- VODIČ VZV

(V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME
VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY
VÝHODNÉ PLATOVÉ
PODMIENKY I ZÁLOHY
UYBOTVANIE

85_0187

0800 500 091

85_0196

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
NA BEZPLATNEJ LINKE:

OR21-18 strana-
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Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

ORzel21-18 strana- 2

Najčítanejšie regionálne noviny

oravsko

POLITICKÁ
služby,
INZERCIA
zdravie,
/ spomíname,
bývanie služby

3

25

-00

25

NAJLACNEJŠIA

LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A

991210049

0951 594 367

32-0055-1

0949 188 661 • 0905 655 414
likvidovatazbest@gmail.com

59-159

ETERNITOVÝCH STRIECH
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9,90 €

-19%

PÔVODNE 12,20 €

pánske pracovné šortky s elastickým pásom
2 bočné vrecká + 1 vrecko na drobné
2 multifunkčné stehenné vrecká
2 zadné vrecká

19,90 €

-28%

PÔVODNE 34,40 €

pánske šortky
v páse stiahnutie šnúrkou
predné aj zadné vrecká na zips
veľmi pohodlné

90% polyamid, 10% spandex
S - 2XL
bledo-šedá, čierna

24,90 €

»
»
»
»

2

29,90 €

M. R. Štefánika 2903, 026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 582 0532 +421 903 218 779, kajo@kajo-dk.sk
www.shop.kajo-dk.sk

MILAN KURNOTA - KAJO

žltá, oranžová

50% bavlna, 50% polyester
48 - 62

-10%

PÔVODNE 33,29 €

reﬂexné prvky

» pánske full Hi-Vis pracovné šortky s reﬂexnými
doplnkami vo veľkosti 7 cm
» 2 bočné vrecká + 1 vrecko na drobné
» 2 zadné vrecká, elastický pás

materiál:
veľkosti:
farba:

ŠORTKY

FERROL HV

-24%

pôvodne 26,07 €

100% bavlna, 190 g/m
S - 3XL
navy, tmavo olivová

2

98% TRIFIBETEX, 2% polyester, 260 g/m
46 - 64
navy, tmavo olivová

2

reﬂexné prvky vo
farebnom odtieni

-10%

PÔVODNE 2,79€

» šiltovka s reﬂexnými doplnkami
» regulácia veľkosti pomocou
suchého zipsu

100% česaná bavlna
UNI
zelená, červená, modrá,
čierna

BASEBALLOVÁ ČIAPKA
materiál:
veľkosti:
farba:

RIOM

45,00 € 2,50 €

» slim strih, znížený pružný pás, odolné trojité
prešitie nohavíc a sedu
» 2 predné klínové vrecká, 2 zadné vrecká na suchý zips
» ľavé stehenné multifunkčné
UVÁDZACIA CENA
vrecká, pravé vrecko na meter
a nôž

materiál:
veľkosti:
farba:

ŠORTKY

CAMOUGLAGE

OTVÁRACIA DOBA:
Po - Pia 7:00 - 16:00
www.shop.kajo-dk.sk

M. R. Štefánika 2903,
026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 43 582 0532
+421 903 218 779
kajo@kajo-dk.sk

MILAN KURNOTA - KAJO

NAJBLIŽŠIA PREDAJŇA

MÁTE TO ĎALEKO? NÁJDITE SI NA MAPE NAJBLIŽŠIU PREDAJŇU, KDEKOĽVEK STE
www.cerva.com/sis

8,90 €

UVÁDZACIA CENA

» tričko s krátkym rukávom
» moderný maskáčový vzor
» elastický priekrčník

materiál:
veľkosti:
farba:

TRIČKO

CAMOUGLAGE

PRIPRAVTE
SA NA LETO!

Akcia platí od 10. mája do 6. júna 2021
alebo do vypredania zásob. Ceny sú úvedené s DPH.

pracovné oblečenie

zdravie
obuv, /odev
služby

Pôvodná uvádzaná cena je bežná odporúčaná cena, ktorá sa môže líšiť u jednotlivých distribútorov. Tlačové chyby vyhradené.

»
»
»
»

materiál:
veľkosti:
farba:

materiál:
veľkosti:
farba:

35% bavlna, 65% polyester
48 - 62
šedá, navy

48 - 60

100 % bavlna, 220 g/m

šedá, olivová, červená, navy
farba:
» pánske pracovné šortky z elastického materiálu
» 2 postranné vrecká, 2 multifunkčné vrecká na náradie
» "D" krúžok, 1 bočné vrecko, 1 vrecko na zips

veľkosti:

materiál:

KEILOR
ŠORTKY

NORTHFINDER MAXTON

-9%

ŠORTKY

8,90 €

pôvodne 9,80 €

ŠORTKY

GIJON

S - 3XL

veľkosti:

camouﬂage
farba:
» pánske tričko zo 100 % bavlneného úpletu
» obľúbený a praktický maskáčový vzor

100% bavlna, 180 g/m

materiál:

CRAMBE
TRIČKO

OBLEČTE SA
DO HORÚCICH
LETNÝCH DNÍ

4
Najčítanejšie regionálne noviny

KOLEKCIA NEURUM

37-0005-1

BANAR

-15%
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-24%

-15%

PÔVODNE 11,62 €

1,70 €

-6%

PÔVODNE 1,81 €

2,50 €

-6%

PÔVODNE 2,67 €

24,90 €

-22%

PÔVODNE 11,45 €

OPASOK

-10%

PÔVODNE 3,87 €

-32%

3,00 €

19,90 €

-55%

PÔVODNE 44,02 €

SANDÁLE S1P SRC
veľkosti: 39 - 46
čierna
farba:
» pracovné sandále
» kovová špička
» kovová stielka

NIERS

-9%

PÔVODNE 3,30 €

materiál: 100% polyester
105 cm a 135 cm
dĺžka:
» všestranný vintage opasok
» vhodný ako doplnok k nohaviciam

URAIM

3,50 €

EN 388:
2016
3121A

veľkosti: 8, 9, 10
čierna-šedá
farba:
» bezšvové pletené rukavice
» nylon/elastan s nánosom nitrilu
» s terčíkmi na dlani a prstoch

RUKAVICE

WIGEON DOTS

8,90 €

EN 388:
2016
3121A

veľkosti: 8, 9, 10
čierna-modrá
farba:
» pletené rukavice
» funkcia dotykovej obrazovky
na ukazováku a palci
» protišmyková výstuž z PVC
» manžeta na suchý zips

CUERVO

RUKAVICE

PÔVODNE 36,87 €

veľkosti: 39 - 46
čierna
farba:
» pracovné sandále
» kvalitná brúsená koža
» antistatická
a protišmyová
podošva

veľkosti: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
červená, čierna, žltá
farba:
» krátke športové
ponožky s reﬂexným
pásikom

veľkosti: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
biela, čierna
farba:
» špeciálne ponožky
do práce a na aktívne
využitie voľného času

PANDA TOPOLINO
SANDÁLE 01 SRC

-26%

PÔVODNE 16,21 €

PONOŽKY

ENIF

12,00 €

normy:
EN 166, EN 170, EN 172
dymová
farba:
» úprava uhla nosného mostíka
» perfektne sedia na nose
» tesniaca línia proti stekaniu potu
z čela

OKULIARE

LYSS™

9,90 €

reﬂexné prvky

PONOŽKY

ALGEDI

-44%

PÔVODNE 26,49 €

-10%

EN 166, EN 170, EN 172
normy:
dymová, žltá, zr. modrá
farba:
» nastaviteľná dĺžka straníc
» úprava proti poškriabaniu

OKULIARE

NELORE

19,90 €
PÔVODNE 22,18 €

veľkosť: S - 3XL
žltá, oranžová
farba:
» pánske full Hi-Vis tričko s krátkym
rukávom
» guľatý priekrčník
» reﬂexné doplnky cez ramená
a v bokoch o veľkosti 5 cm

TRIČKO

TERUEL HV

POLITICKÁ INZERCIA
obuv,/ odev
spomíname, služby

Akcia platí od 10. mája do 6. júna 2021 alebo do vypredania zásob. Ceny sú úvedené s DPH.

-29%

14,90 €

» nový variant obľúbených montérkových nohavíc MAX
» odľahčený bavlnený materiál
» zaistia komfort pri práci v interiéroch a teplom počasí

farba:

48 - 60
zelená-čierna, modrá-čierna, antracit-čierna,
piesková-čierna, petrol modrá-čierna

2

100 % bavlna, 220 g/m

materiál:

veľkosti:

MAX SUMMER
NOHAVICE

PÔVODNE 78,88 €

59,90 €

19,90 €

PÔVODNE 28,21 €

veľkosti: 39 - 46
šedá-zelená
farba:
» trekingová poltopánka
» vode-odolná membrána
» extrémne ľahká obuv

POLTOPÁNKA

veľkosti: 38 - 46
modrá-červená
farba:
» pracovné poltopánky
rezistentné voči olejom
» zvršok z kože
kombinovaný
s textilom

POLTOPÁNKA

TREKKING 3788B

-39%

PÔVODNE 18,14 €

RAVEN SPORT

11,00 €

veľkosť: S - XL
modrá, čierna
farba:
» pánska polokošeľa
» vzdušná a príjemná na dotyk
» pružná, ľahká a komfortná
» vhodná na šport aj bežné
nosenie

POLOKOŠEĽA

NORTHFINDER TR-3406SP

8,00 €

PÔVODNE 9,40 €

veľkosť: S - 3XL
červená, čierna
farba:
» pánska polokošeľa s krátkym
rukávom
» zapínanie na 3 gombíky
» golier a rukávy zakončené
rebrovým úpletom

POLOKOŠEĽA

ORAVSKO
oravsko

5

služby,
zdravie
zamestnanie
/ služby

NEMÁTE PRÁCU
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Firma  Vám ponúka prácu
s nástupom &%+ßȶàK>àMOȚ@RàSàȴ /

%ɥ"ǳ1ßà-/ǳ!2à
MY JU PONÚKAME!

ȅß+6

Získajte odmenu a extra zľavu k svojej prvej AVON
objednávke - set Encanto Intense a navyše zľavu 25%

+à-/ǳ!2à",àȴ/

PRAVIDELNÝ TURNUS.
UBYTOVANIE ZDARMA, DOVOZ ZO SLOVENSKA
ƠÐ,Ð.0!-4'1)-Ð Ð2'#ƠÐ8"0+

7Ȅ)&1ßàȅ&3,1,-&0
saludosro@gmail.com

Pre ešte viac výhod volajte: Janka Ďuranová 0904 329 779
e-mail: duranovaavon@gmail.com, fb.: Avon Kysuce Orava

68-17

ͽͽààà ààͽàà

61_0041

*&),*à)ß ,à73,)'1ß

INZERÁT,
KTORÝ
PREDÁVA

0908 792 859

/Oravský Podzámok/ – V deň otvorenia letnej
turistickej sezóny 1. mája 2021 na Oravskom hrade
v Oravskom Podzámku privítali vyše 80 turistov
a pripravili pre nich individuálnu historickú prehliadku i dobovú hudbu. Kvôli vírusovej pandémiu
sa nekonali tradičné Thurzove slávnosti. Turisti za
sprísnených hygienických podmienok môžu prejsť
hrad bez sprievodcu a pomocou informačných tabúľ. Pri pokladni si do mobilného telefónu môžu
zadarmo stiahnuť aplikáciu „Oravský hrad audioguide“.

Ponúkam dlhodobú prácu pre

MALIAROV V HOLANDSKU

991210049

0951 636 225

0948 005 225

61_0102

0]GDRG½KRG,3UiFDMHQDçLYQRVř

� STRIEKANÁ PUR PENA
� FÚKANÁ CELULÓZA
� MONTÁŽ SADROKARTÓNO
SADROKARTÓNOV
OV

PRIJMEM NA POZÍCIE:

T: 0031 6 143 223 29

/Ťapešovo – Vavrečka - Oravská Jasenica - Námestovo/ - Most nad riekou Biela Orava spája Vavrečku, Ťapešovo, Oravskú Jasenicu a Námestovo.
Od začiatku jeho fungovania v roku 1971 robili na
ňom úpravy len v rámci bežnej údržby. Pred tromi
rokmi Slovenská správa ciest urobila komplexnú
diagnostiku mosta a konštatovala, že v zlom stave sú spodná stavba, nosná konštrukcia a mostný
zvršok. Zistené poruchy však neohrozujú stabilitu
konštrukcie a ľudia sa nemusia obávať. Správa
ciest v tomto roku pripravuje verejné obstarávanie
na projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu
celého mosta a predpokladá, že v ďalšom roku sa
uskutoční jeho oprava.

/ww, oj, ssc, or/

/Dolný Kubín – Sučany/ - V rámci projektu Daruj
knihe nový domov „Na ceste“ Oravská knižnica A.
Habovštiaka v Dolnom Kubíne priviezla 470 vyradených knižných titulov do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch.
Aj keď odsúdení majú k dispozícii knižnicu a v
nej takmer 6600 kníh a časopisov, ponuku Oravskej knižnice privítali. Knihy dostávajú ako dar
od organizácií, od civilných osôb a aj z niektorých
zrušených knižníc. Mladiství odsúdení, medzi
ktorými sú muži aj ženy, majú o čítanie záujem.
Cez spomenutý projekt Oravská knižnica darovala
rôznym zariadeniam už takmer 2400 kníh.

/ok zp, or/

0948 684 660
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Výročia a udalosti
korunovácia britského kráľa Juraja VI. vo
Westminsterskom opátstve

12. mája 1937
99-0026

na prácu v Holandsku. Znalosť AJ výhodou.

13 121 0253

STAVEBNÝ TESÁR,
STOLÁR A MURÁR

/im, ww om, or/

ORAVSKO
oravsko

POLITICKÁ
rozhovor
INZERCIA
/ zamestnanie,
/ spomíname,
služby
služby

7

Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis – múzeá konzervujú čas a odhaľujú históriu II

Pocta generálovi Štefánikovi

– úplne nová expozícia na Košariskách
● Národnostné múzeá spadajú tiež pod SNM. Prečo
je ich existencia dôležitá?
Múzeá národnostných menšín začali v Slovenskom národnom múzeu vznikať takmer pred 30 rokmi. Postupne sa rozrástli do súčasného počtu a rozsahu. Svojimi aktivitami dokázali svoju dôležitosť
a opodstatnenosť pri šírení poznania o ich histórii
a kultúre. Sú obohatením pre celú slovenskú kultúru. Na druhej strane tento proces ešte nie je u konca.
Pred SNM a jeho národnostnými múzeami stojí niekoľko dôležitých výziev, ako napríklad vybudovanie
nových expozícií Múzea rómskej kultúry v nových
priestoroch a na novom mieste či obnova budovy
Múzea rusínskej kultúry v Prešove. Tak, aby sa mohli
rozvíjať a boli prínosom pre celú národnostnú komunitu a všetkých občanov Slovenska. Každé múzeum,
nielen to národnostné, poskytuje neoceniteľný priestor pre spoločné poznanie a komunikáciu.
Viac o programe všetkých 18 múzeí SNM: www.snm.sk
» Zhováral sa Jozef Bednár

SÚŤAŽ NA FACEBOOKU

Odpovedzte správne na jednoduché otázky
a vyhrajte celoročné VIP vstupenky do všetkých expozitúr SNM.
Súťaž prebieha od 1. - 19. mája 2021.
Sledujte nás na našich facebookových stánkach.

75-24

● Čo prostredníctvom svojich 18 špecializovaných diteľ SNM. Potrebuje Slovensko tento typ múzea?
múzeí hovorí a odkazuje svojim návštevníkom, či už
Cesta k jeho vybudovaniu a otvoreniu bude ešte
slovenským, alebo tým zo zahraničia?
veľmi dlhá, pôjde o jeden z najambicióznejších proTak, ako sa mení slovenská spoločnosť, mení sa jektov slovenskej kultúry v nasledujúcich rokoch.
aj Slovenské národné múzeum. Najmä posledný rok Hovoríme o stavbe nového múzea na zelenej lúke.
ukázal, ako je potrebné nielen mať silné kultúrne in- Podobné projekty môžeme vidieť v celej Európe,
štitúcie, ale do nich aj investovať. Slovenské národ- a je dôležité aby aj Slovensko si pred seba postavilo
né múzeum dokázalo za posledný rok nielen trikrát
zavrieť svoje brány, ale trikrát v priebehu pár dní ich
aj otvoriť. Som veľmi rád, že sa nám aj počas zatvorených mesiacov podarilo pripraviť nové expozície, napr. úplne novú expozíciu M. R. Štefánikovi
na Košariskách alebo novú expozíciu antropológie, ktorú sprístupnime verejnosti v priebehu mája
2021. Pracovalo sa na obnovách Spišského hradu
a Krásnej Hôrky. Osobne som veľmi rád, že bude
pokračovať najmä obnova Spišského hradu, ktorého
stav je alarmujúci. Osobne sa veľmi teším aj na otvorenie výstavy v observatóriu v Meudone (Paríž)
venovanej astronómovi M. R. Štefánikovi, alebo
Štefánikovo múzeum na Košariskách.
Foto: wikimedia.org
novej expozícii vo francúzskom meste Darney, ktorá
sa venuje československým légiám. Myslím, že pro- takýto náročný cieľ. Na druhej strane my na Slovjekty a programy slovenských múzeí sú nevyužitým ensku Múzeum 20. storočia naozaj potrebujeme.
pokladom slovenskej diplomacie. Zo svojej skúse- Nielen preto, že nám chýba expozícia 20. storočia,
nosti môžem povedať, že sú to jedny z najlepšie in- ale najmä preto, aby sme spoznali našu minulosť.
Toto múzeum by malo byť miestom nielen stálej hisvestovaných finančných prostriedkov.
torickej expozície, ale aj miestom pre audiovizuálne
● V najbližších rokoch by sa počet špecializovaných programy, prepracované vzdelávacie programy.
múzeí SNM mal rozrásť o Múzeum 20.storočia. Za Najmä by sa však malo stať miestom, na ktorom sa
ideou jeho vzniku stojíte práve vy ako generálny ria- nebude pravda kriviť, ale vysvetľovať.
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relax,
zdravie
bývanie,
/ služby
šport
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Zažite jedinečnú dovolenku vo Vysokých Tatrách

www.hotel-hubert.sk

recepcia@hotel-hubert.sk

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

15.

splátky od 99 €

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-36

splátky od 98 €

021

5. 2

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

