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GLOBAL SERVICES DIRECT s.r.o.

KAMENÁRSTVO KAJAL
0948 312 754

Predaj elektro vozíkov
poradenstvo, predaj,
servis, dovoz v SR

 Najväčšia výstava náhrobných
kameňov v širokom okolí
 Výrazné zľavy pre každého záujemcu

0907 662 625, 0917 429 372, global.sd.sr@gmail.com

36-0064

tel.:

Týždenne do 31 290 domácností

NÁBYTOK NA MIERU

Platba možná
aj s platobnou kartou.

700,-

-15%

Za rozumné ceny!

Róbert Bukovský |

0911 266 549

1 650,-

KÚPA
PREDAJ
PRENÁJOM
NEHNUTEĽNOSTÍ

36-0018

0948 617 818

36-0010

-20%

Váš osobný realitný maklér
Bc. Edina Molnárová
edina.molnarova@re-max.sk

0905 528 703

Rebplast

-30%

1050,36-0045

Celý ponúkaný sortiment nájdete na:
Kamenosocharstvo Kajal-Dömény
Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

36-0005

Zameranie a návrh ZADARMO!
y.sk
www.nabytokbukovsk

Výročia a udalosti

9. mája 1974

www.oknabrany.sk
knabrany.sk

bolo otvorené pražské metro

Akciová ponuka

na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu

0910 982 902
36-0058
6-0058

Projekčná kancelária
Ing.arch.Dana Gálová

Adresa: Petzvala 1404
(vedľa Toman Atex), GALANTA

hydinárska farma topoLnica

PROJEKTY RODINNÝCH
A BYTOVÝCH DOMOV,
NEBYTOVÝCH OBJEKTOV
A OBJEKTOV NA PODNIKANIE

Katalóg EUROLINE
rodinných domov

781210003-1

Zabezpečíme
Vám projekt,
vypracujeme
situáciu osadenia,
prípojky, zmeny
projektu, stavebné
povolenie.

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

novinky
2021

36-0062

Mobil: 0907 722 309

36-0012

www.darch.sk
darchatelier@gmail.com

Doplnky a montáž ZADARMO!
Veľké Úľany, Leninova 71
0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

(pri galante)

ROZVOZ
e
Zabezpečím

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450
50 432
4 2
43

STRECHYNA KĽÚČ AKCyIAa škridle
ARRI s.r.o.

INZERCIA
0905 373 407

k na predaj:
núka
Pon

• 8 - 15 týžd. Mládky - nosnice
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové káčere mulard
• 1-14 dňové landeské húsatá
• 7 týžd. morky
krmivo pre nosnice rastová a znášková
ášš
á

36-0006

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Strihanie psov

0905 746 124, www.strecha.ws
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07-0006

Kamenárstvo KAM-MAN
Veľké Úľany

36 0048
36-0048
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INZERCIA
Ľuboš Bugyi

0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi
0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)
párny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Čierna Voda, Mostová,
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty,
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá
nad Váhom, Váhovce, Kráľová
nad Váhom, Veľká Mača
nepárny týždeň: Galanta, Šala,
Sládkovičovo, Matúškovo, Tešedíkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomášikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal,
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok,
Abrahám, Pusté Úľany

Galanta

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
vateľa na
úväzok ošetrovateľa
24 hodín dennee a 365 dní
v roku.
a so
Veľa síl do boja
ážení
systémom, vážení
čitatelia. (A do
m)
boja so životom)

Rekonštrukcie domov a bytov
Okná, dvere,
garážové brány

MAĽBY, STIERKY
aj airless systémom

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Garantujeme najvyššie
výkupné ceny na trhu.

Ak máte doma tento typ starého nábytku alebo podobný,
kontaktujte ma. ODKÚPIM.

Tel.: 0904

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

ÚSPORNÁ

vrátane montá KLÍMA
že a záruky
PANASO

MIDEA 3,5 kW za 66

0- €

Do vypredania
NIC ETHEREA 3,
zásob!
5kW s ionizáto
AJ COVID VÍRU
ro
m KTORÝ NIČÍ
S V PRIESTORE
za 1295- € vrátane montáže a záruky

Tomáš Gergely, I. Zsilinskeho 34/4, 930 21 Jahodná
V PONUKE AJ TEPELNÉ ČERPADLÁ PANASONIC
tel.: 0918 212 035

70-0020

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

PLATÍM V HOTOVOSTI ! 0908 320 488

_WXYXWW]Z

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Západné Slovensko

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

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
33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

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

66-0030

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN
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0903 228 167

automobilových
Výkup použitých
katalyzátorov

Ša¾a

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

0905 604 138

36-0036

Bratislavská 1458
GALANTA
galantsko@regionpress.sk

36-0029

Redakcia:

Nebuďte zdraví,
môže sa vám to nevyplatiť!

47-033

ŠALIANSKO

2

323 042

07-0024

GALANTSKO
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SLUŽBY, ZAMESTNANIE
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IZOLÁCIE

PLOCHÝCH STRIECH
VYSOKOKVALITNÝMI
MATERIÁLMI
Sme na trhu už viac ako 26 rokov...

59-132

76-0002

0911 28 88 68

Predaj a rozvoz po celej SR

v Galante

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

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

a±ĩųŅĬŅĹƁxŏƆ
ÆųŅĹǄ

volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

TEL.: +421 948 652 622

ŏƑØîîƉ7/m2 ŸƉ%zB

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA PORÁŽKA
A ROZRÁBKA V NEMECKU

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA

8ųŅŸƋƗxŏǉ
ÆųŅĹǄ

12€ - 18€

BYTOVÝCH JADIER
A KÚPEĽNÍ

PALIVOVÉ
DREVO

åŸĘŅŞţǄåĹĜƋŸĩţŸĩ

ĉðăôÿĽþąðĝþą
üðûøðāþąüĄāĎāþą

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

12. mája 1937

20 dní platenej dovolenky, preplácané sviatky

aj jednotlivcov
Mzda: 6€/h v čistom
16-0090

13 121 0254

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!
0917 649 213

BRUTTO NA HODINU
PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY

Hľadám

POLIENKA BUK, HRAB

UkěǉĊƆxăĊƑǉƁƁŏØǄåĹĜƋÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ
UkF)ěǉăăxƆƗăĊǉǉƆØĩŅŸĜÏåÄǄåĹĜƋŸĩţŸĩ

PODĽA KVALIFIKÁCIE

W`WX`YW_YW

36-0065

www.prerabka-kupelne.sk

ŀØŏƗƉ7wĵƖƉŸƉ%zB

36-0019

0907 173 047, Tešedikovo

36-0002

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

85_0321

«°Ɖ°ĩÎĜŅƴæƉÎåĹƼú

-30%

príjme strážnikov na prevádzky

Nemecká pracovná zmuva
Nemecké sociálne poistenie
Vybavíme všetko potrebné pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené
Stabilná celoročná práca

Inzerát, ktorý predáva

www.simon-fleisch.de I job@simon-fleisch.de

0905 373 407

+421 944 995 400

85_00334

Uj`o~Uj¦ØƉ~z+«j¦

-40%

SBS GUARDING s. r. o.

HĽADÁME
SADROKARTONISTOV
a TESÁROV
TESÁROV

zjX¤U~jb

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
rámové
bezrámové

zasklievanie terás

zasklievanie zádverí

zimné záhrady

do
atia
y pl
Zľav

balkóny

5.
15.

splátky od 99 €

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

GA21-18 strana
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63-36

0948 787 777 | www.balkona.eu

splátky od 149 €

1

splátky od 98 €

202

ssplátky
sp
plát
átkyod
ood
d49€€€
splátky

Masszív kerítések teli anyagból
Ceny od:
1,5m x 0,85 m - 40 €
2m x 0,85m - 55 €

04 BYTY / prenájom
Tešedíkove, 0903731710
»Dám do prenájmu 2izb.
byt v Ga. tel. 0915883602
»Prenajmem 3 izb. byt v
rodin. dome so samost.
vchodom v časti Galanta
tel. 0949225092

Slovenský

výrobok

Kontakt: Hlavná 716 (Areál PD), Okoč
E-mail: gavida.sro@gmail.com
Mobil: 0911 260 428, 0911 151 212

07-0004

»Prenajmem rod.dom 2+1 v

Klvalitné plechové garáže s montážou

07 REALITY / iné

Recyklácia vozidiel

»Dám do prenájmu garáž v

ZADARMO

GA 0903311940

pre Nitru, Zlaté Moravce,
Vráble, Levice, Nová Baňa
a okresy NZ, GA, HC, ZH, ZC

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie.0908
532 682

Autorizovaný spracovateľ
starých vozidiel
Dostanete doklad o trvalom
vyradení vozidla z evidencie

09 DOMÁCNOSŤ
»Predám výhodne nové

dvierka na kuchynskú linku, rôzne, 0919 17 62 33

0915 261 120
0907 793 056

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ
NA DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT

»Predám senegalske proso

PLATÍME

červené a žlté 0907324699

50 €/1 TONA

11 HOBBY A ŠPORT

ODŤAH VOZIDLA
ZADARMO

»Predám vodný skúter s prí-

slušenstvom 0915400088
»Kúpim rôzne starožitnosti
0903753758

13 RÔZNE / predaj
16 ZOZNAMKA
»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ

PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE
0944724181
»HĽADÁM PRIATEĽKU LEN
VÁŽNE DO 6O ROKOV OKR.
ŠAĽA SMS 0907367469 1

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu
Príklad:
RP GA 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.

GA21-18 strana
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e-mail: galantsko@regionpress.sk

20-50, 0902449970
»KÚPIM SIMSON ENDURO
ELECTRONIC JAWA 250 STARÝ
PIONIER MUSTANG PLATÍM
IHNEĎ 0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/Diely-SERIÓZNA DOHODA 0908205521

Masívne oplotenie z plného materiálu Minőségi garázsok gyártása és szerelése

tel.: 0905 373 407

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim starý traktor Zetor

Najčítanejšie regionálne noviny

Prijem plošnej
inzercie

Občianska
riadková
inzercia

SLUŽBY, ZAMESTNANIE

801210006
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Deň, ktorý patrí
tým najdrahším - matkám

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!

32-0055-1

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.

» red

Diskriminácia v prijímačkách
každý, to nie je útechou pre žiakov, ktorí túžia po konkrétnej škole a možno aj
po takej, kde sa hlási mnoho žiakov.
Uvedomujem si, že zrušenie PS by
spôsobilo komplikácie SŠ. No tie sa
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
Plne som podporil petíciu deviatakov za zrušenie tohtoročných prijímacích skúšok (PS) na stredné školy
(SŠ). Ozvalo sa mnoho protihlasov,
ktorých argumenty pripomínali
skôr vlnu nenávisti ako diskusie.

CIA
INZER373 407
0905
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Zažite jedinečnú dovolenku vo Vysokých Tatrách

www.hotel-hubert.sk

recepcia@hotel-hubert.sk
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Generálny riaditeľ SNM Branislav Panis – múzeá konzervujú čas a odhaľujú históriu II

Pocta generálovi Štefánikovi

– úplne nová expozícia na Košariskách
● 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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● 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.
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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:
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