
SC21-18 strana 1

 

Najčítanejšie regionálne noviny Týždenne do 27 920 domácností 

SENECKO
č. 18 / 7. máj 2021 / 25. ROčNÍK

0
7
-0
0
0
6

0905 746 124, www.strecha.ws

STRECHYNA KĽÚČ
ARRI s.r.o. 

Cenové ponuky ZDARMA

plechy a škridle

4,50 €/m2*
(* cena od)

AKCIA

len do vypredania zásob
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-1www.hpsmont.sk

www.pristresky-pergoly.sk

zameranie výroba montáž

HPS mont, spol. s r.o., Pestovate¾ská 1,

831 03 Bratislava, tel.: 02/4329 1235

Zimné záhradyZimné záhrady
Hliníkové prístrešky

Zimné záhrady

Zasklenie terás

Hliníkové ploty
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Objednajte sa
tel: 0950 248 511

Lichnerova 8

903 01 SenecOčná Optika SENEC

www.optikasenec.sk

VYŠETRENIE ZRAKU
MODERNÉ NOVÉ OKULIARE

nájdete u nás
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Objednávky: 0907 750 668

PEDIKÚRA AJ U VÁS DOMA

PEDIKÚRA BEATA
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Vezmeme do prenájmu / kúpime

ornú pôdu v Tomášove
150 €/ha a rok + naturálie, ekologické pestovanie plodín

Tel.: 0911 786 830
volať po-pia: 8:00 - 14:00
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prijme s nástupom ihneď

plat: 800 € + odmeny

AUTOSERVIS v SENCI

AUTOMECHA
NIKA

0903 435 984
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0908 186 129
info@strechysc.sk

www.strechysc.sk

PREDAJ: • strešné rezivo • strešné príslušenstvo
• strešné okná • strešné krytiny • odkvapové systémy 

MONTÁŽNE PRÁCE: • pokrývačske práce • klampiarske
práce • tesárske práce • montáž blezkozvodov • krovy,
prístrešky, strešné okná • demontáž eternitu/azbestu 

CENOVÁ PONUKA
A ZAMERANIE

STRECHY
ZADARMO!

zľava

až do40%
zľava

až do15%
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INZERCIA

 

SENECKO

Peter Bukovinský  0905 915 040
Zora Kováčová  0905 719 132
Distribúcia:
Zora Kováčová  0905 719 132
www.regionpress.sk
www.facebook.com/Senecko.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Senec, Bernolákovo, Blatné, 
Čataj, Dunajská Lužná, Hamu-
liakovo, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, 
Igram, Ivanka pri Dunaji, Kaplna, 
Kráľová pri Senci, Malinovo, Most 
pri Bratislave, Nová Dedinka, 
Reca, Rovinka, Tomášov, Tureň, 
Vlky, Zálesie, Chorvátsky Grob, 
Veľký Biel, Kostolná pri Dunaji 

senecko@regionpress.sk

Redakcia: Lichnerova 72
SENEC

Senec

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

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

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (27.920 domácností)

Chcete si podať riadkový inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RP medzera SC 
medzera Číslo rubriky medzera Text inzerátu

Príklad: RP SC 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.
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, SC zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na 
druhej strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

PROFI STAVBA KRBOV
Staviam krby 25 rokov,

kvalita a bezpečnosť
0902 757 565
krby.piecky@gmail.com
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»Dám do prenájmu 3 izbový 
byt v Trnave na Prednádraží 
2 cena 640 eur voľný od 1. 
júna 2021. Tel. 0905 502 123

»Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908 532 682

»Predám planty . Tel. 0940 
852 498
»Predám pšenicu (15,-), jač-
meň (15,-). Tel 0907 241 857

»Kúpim laminátový čln. Tel. 
0902 182 852

SYMPATICKÁ 55 R. HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE. 
Tel. 0944 724 181

»Predám motorku Suzuki 
GS500, r.v. 2008, naj. 40 tis 
km, búraná - poškodené len 
plast, bočné svetlo, smerov-
ky a pár káblov, celá kon-
štrukcia, motor, kolesá aj 
zvyšok sú v poriadku. Cena 
900 € + pri rýchlom jednaní 
zľava. Tel. 0948901425

»Predám 4 ks nové originál 
BMW disky 19“ M Double-
spoke sty le 647 jet čierne, 
cena 1500 € + dohoda. Tel. 
0948 901 425
»Kúpim Simson, Enduro, 
Electronic Jawa 250, starý 
Pionier, Mustang. Platím 
ihneď. Tel. 0915 215 406
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocy-
kel/Diely - seriózna doho-
da. Tel. 0908 205 521

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

08 STAVBA                    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

Občianska
riadková
inzercia

Neveríte? Slovenský život bežného, 
ak nie aj ekonomicky biedneho ob-
čana prináša skutočné absurdity. 
Dnes o jednej z nich.

Pracovala, je pár rokov pred dô-
chodkom. 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 zdravot-
ný 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. Praco-
vať sa nedá, no žiť sa musí, aj so zvýše-
nými nákladmi na pomôcky, hygienu, 
zdravotnícky materiál.

A tak jej zišlo na um požiadať o 
„podporu“, na ošetrovanie, opatrova-
nie. A vrátilo sa jej všetko, čo počas ži-
vota, 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 Sloven-
sku také ekonomické a legislatívne 
prostredie, aby aj seniori, akokoľvek 
zdravotne postihnutí, mohli svoje po-
sledné dni dôstojne a v aspoň relatív-
nom 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 nákla-
dy. 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)

Nebuďte zdraví, 
môže sa vám to nevyplatiť!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

KAMENÁRSTVO
PETROVIČ

BRATISLAVSKÁ 1/B, SENEC0905  100  134 www.kamenarstvo-petrovic.sk

Rozumieme týmto ťažkým časom,
preto k vašim požiadavkám 
pristupujeme ľudsky a profesionálne.
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Areál PD, Boldocká 301, Senec

tel.: 0905 605 209

www.in-real.sk            e-mail: inreal@wmx.sk

25
rokov

sme tupre vás už 
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ONLINE ÚVER do 6500 €
tel.: 0904 699 034  |  e-mail: matlak@ssdfs.sk
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» Lakovnícke práce - osobné vozidlá, LKW, priemyselné lakovanie
» Karosárske práce » Riešenie poistných udalostí
» Odťahová služba - 7 miest / 6,5 t + príves 3,5 t

0905 244 504, 0905 244 503   AREÁL PD Senec, Boldocká 201

Autolak Ro-Jo
www.lakovna-senec.sk Autolak Ro-Jo

www.satniksecondhand.sk

Značkový sekáč v meste Senec!

Každý deň nový tovar.
Výpredaje po 1,50-3€/ks.

Voňavá predajňa a ošetrovaný textil.
Nájdete Nás 100m od Lichnerovej ul.

na Hviezdoslavovej č.
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Várady - 0911 011 020, 0903 653 930

NON STOP Služba

Prevoz zosnulého v Senci a okolí + vybavenie
matričných dokladov ZDARMA

Nájdete nás v Dome smútku v Senci

ohrebná služba v SenciP
VA-SI, spol. s r.o.

PREVÁDZKA: VA-SI, spol. s r.o., Farské námestie 16, Senec
www.pohrebnasluzba-vasi.sk

Pohreby už od 400 €
8
7
-0
0
1
1

3
2
-0
0
5
5
-1



SC21-18 strana 4

tradície / služby, bávanie Najčítanejšie regionálne noviny
4

Jeho história siaha až do obdobia an-
tiky. 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 sta-
novený na štvrtú nedeľu počas veľkonoč-
ného 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 Američan-
ke 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 svia-
tok oslavovali v 45 štátoch USA. 8. mája 
1914 iniciatíva vyústila do oficiálneho 
vyhlásenia druhej májovej nedele za Deň 
matiek Kongresom USA. Prezident Wood-
row Wilson podpísal neskôr dokument, v 
ktorom bol Deň matiek vyhlásený za celo-
americký národný sviatok. 

Dátum druhej májovej nedele sa roz-
hodli 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 pre-
zidenta T. G. Masaryka a emancipovanej 
predsedníčky Československého červe-
ného kríža. 

V 50. rokoch boli oslavy Dňa matiek 
v komunistickom Československu a os-
tatných 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 júno-
vú nedeľu.

Tak, milí čitatelia, manželia, synovia 
a dcéry, pssst... šepkáme z redakcie – ne-
zabudnite!

Deň, ktorý patrí 
tým najdrahším - matkám

» red
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CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Poľovnícka 39/B, 932 01 Veľký Meder

tel:. 0910 171 273, 0917 613 772 – magyar
www.adusum.eu

Jarná zľava viac ako 1000€ !!!
Pri nástupe do CSS v mesiacoch Máj
a Jún získate 50% zľavu z úhrady za 

sociálnu službu na 4 mesiace
ľudský + ústretový + trpezlivý prístup ku klientom
kvalitná starostlivosť a komfort pre Vašich blízkych

Tešíme sa na Vás.
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Zažite jedinečnú dovolenku vo Vysokých Tatrách 

www.hotel-hubert.sk
recepcia@hotel-hubert.sk

ČALÚNNICTVO
» obnova a výroba čalúneného
    nábytku na mieru
» čalúnený nábytok pre deti
» predaj matracov

tel.: 0904 697 765
Tureň 442, 903 01

mancalcaluvnictvo@gmail.com
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30 stretnutí, hneď ako to bude možné

Obsahom kurzu je:

Máte doma
budúceho prváčika?

My vieme ako na učenie aj ON-LINE: 
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20948 155 452 • 0903 033 862

balkóny • terasy • pergoly • zimné záhrady • prístrešky

kfkservis1@zoznam.sk www.kfkservis.sk
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tel.: 02/45 91 62 97 mob.: 0903 414 044

Zabezpečujeme prevoz VZV, UNC,
traktorbágrov, malých stavebných strojov

ODVOZ
Odpadov

veľkokapacitnými
kontajnermi

DOVOZ
Stavebného materiálu

štrku, piesku,drte

e-mail: kontblesk@kontblesk.sk

MATEJ SALAY, Kostolná 13, 900 24 Veľký Biel

KONT-BLESK
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   
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KAMENÁRSTVO KAJAL

Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

tel.: 0948 312 754

Kamenosocharstvo Kajal-Dömény
Celý ponúkaný sortiment nájdete na:

Platba možná
    aj s platobnou kartou.

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

Kamenárstvo KAM-MAN

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

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk

3
6
-0
0
6
2

1
0
-0
0
0
7

• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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DOBROVOĽNÁ DRAŽBA
2 izbový byt

Rovinka
Najnižšie podanie: 102 000,00 EUR

Termín konania dražby: 
dňa 31.05.2021 o 11:00 hod.
Miesto konania dražby: 
Nemecký Kultúrny dom Veľká spo-
ločenská sála, Barónka 3, 831 06 
Bratislava- Rača
Dražobná zábezpeka: 
15 000,00 EUR
Predmet dražby: dvojizbový byt 

č. 1 - D , prízemie, vchod: 2, v bytovom dome A, súp. č. 1710, postavenom na 
parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. 21169/434. 
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 
domu súp. č. 1710 a spoluvlastnícky podiel k pozemkom, parcely registra „C“ 
evidovanej na katastrálnej mape ako parc. č. 21169/130, parc. č. 21169/434, 
parc. č. 21169/442,  parc. č. 21169/444, o veľkosti 5477/142494. Predmet 
dražby je evidovaný na LV č. LV 3251, k.ú. Rovinka. Spoluvlastnícky podiel 
vo výške 1/26 k parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod 
parc. č. 21169/435, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
520 m2.Predmet dražby je evidovaný na LV č. LV3341, k.ú. Rovinka.

Kontakt: 0911 833 859, 
krajicek@heypay.sk, www.heypay.sk
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TUREŇ - BÝVALÉ PD (OKRES SENEC) • TUREŇ 374 • 903 01 TUREŇ

0902 555 333   0902 777 2020902 555 333   0902 777 202

WWW.PIESOK-SK.SK

OKRASNÉ KAMENE
ŠTRK · PIESOK

MAKADAM
ROZVOZ
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AKCIA

NA VYBRANÉ

DRUHY

MATERIÁLOV

AKCIA

NA VYBRANÉ

DRUHY

MATERIÁLOV
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.sk   0919 365 022

 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

MONTUJEME AJ V ČASE OBMEDZENÍ  -  LETO SA BLÍŽI !
OBJEDNAVKY@MONTTER.SK�
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 5. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd ddd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

JARNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Pocta generálovi Štefánikovi 
– úplne nová expozícia na Košariskách

●  Čo prostredníctvom svojich 18 špecializovaných 
múzeí hovorí a odkazuje svojim návštevníkom, či už 
slovenským, alebo tým zo zahraničia?

   Tak, ako sa mení slovenská spoločnosť, mení sa 
aj Slovenské národné múzeum. Najmä posledný rok 
ukázal, ako je potrebné nielen mať silné kultúrne in-
štitúcie, ale do nich aj investovať. Slovenské národ-
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 zat-
vorených mesiacov podarilo pripraviť nové expozí-
cie, napr. úplne novú expozíciu M. R. Štefánikovi 
na Košariskách alebo novú expozíciu antropoló-
gie, 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 ot-
vorenie výstavy v  observatóriu v  Meudone (Paríž) 
venovanej astronómovi M. R. Štefánikovi, alebo 
novej expozícii vo francúzskom meste Darney, ktorá 
sa venuje československým légiám. Myslím, že pro-
jekty a programy slovenských múzeí sú nevyužitým 
pokladom slovenskej diplomacie. Zo svojej skúse-
nosti môžem povedať, že sú to jedny z najlepšie in-
vestovaných fi nančných prostriedkov. 

●  V najbližších rokoch by sa počet špecializovaných 
múzeí SNM mal rozrásť o  Múzeum 20.storočia. Za 
ideou jeho vzniku stojíte práve vy ako generálny ria-

diteľ SNM. Potrebuje Slovensko tento typ múzea?

Cesta k  jeho vybudovaniu a otvoreniu bude ešte 
veľmi dlhá, pôjde o jeden z najambicióznejších pro-
jektov slovenskej kultúry v  nasledujúcich rokoch. 
Hovoríme o  stavbe nového múzea na zelenej lúke. 
Podobné projekty môžeme vidieť v  celej Európe, 
a je dôležité aby aj Slovensko si pred seba postavilo 

takýto náročný cieľ. Na druhej strane my na Slov-
ensku Múzeum 20. storočia naozaj potrebujeme.  
Nielen preto, že nám chýba expozícia 20. storočia, 
ale najmä preto, aby sme spoznali našu minulosť. 
Toto múzeum by malo byť miestom nielen stálej his-
torickej expozície, ale aj miestom pre audiovizuálne 
programy, prepracované vzdelávacie programy. 
Najmä by sa však malo stať miestom, na ktorom sa 
nebude pravda kriviť, ale vysvetľovať.

●   Národnostné múzeá spadajú tiež pod SNM. Prečo 
je ich existencia dôležitá?

Múzeá národnostných menšín začali v  Slovens-
kom národnom múzeu vznikať takmer pred 30 rok-
mi. Postupne sa rozrástli do súčasného počtu a roz-
sahu. Svojimi aktivitami dokázali svoju dôležitosť 
a  opodstatnenosť pri šírení poznania o  ich histórii 
a kultúre. Sú obohatením pre celú slovenskú kultú-
ru. Na druhej strane tento proces ešte nie je u konca. 
Pred SNM a jeho národnostnými múzeami stojí nie-
koľko 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 komu-
nitu a všetkých občanov Slovenska. Každé múzeum, 
nielen to národnostné, poskytuje neoceniteľný prie-
stor pre spoločné poznanie a komunikáciu.

Viac o programe všetkých 18 múzeí SNM: www.snm.sk   
        
          »  Zhováral sa Jozef Bednár

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

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

Štefánikovo múzeum na Košariskách.           Foto: wikimedia.org

Plne som podporil petíciu deviata-
kov za zrušenie tohtoročných prijí-
macích skúšok (PS) na stredné školy 
(SŠ). Ozvalo sa mnoho protihlasov, 
ktorých argumenty pripomínali 
skôr vlnu nenávisti ako diskusie.

Nadaná deviatačka Emma, inici-
átorka petície, písala o odlišných pod-
mienkach online vyučovania. Zbytoč-
ne hovorila, že nejde o snahu vyhnúť 
sa povinnostiam a úplne zbytočne sa 
spomínalo, že dištančné vzdelávanie 
cez počítač bolo menej efektívne. Opa-
kovali sa frázy o tom, že si SŠ bez skú-
šok nevedia vyselektovať študentov. 
Objavovali sa sebecké tvrdenia typu: 
Moji žiaci to zvládnu...

Školstvo má otvárať rovnosť šancí. 
A tá vinou štátu nebola. Napriek hu-
rónskym plánom ministra časť žiakov 
nemala podmienky na vzdelávanie 
také, ako napr. deti v sociálne silnej-
ších 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 fi-
xáciu učiva, ktorá sa realizuje práve v 
9. ročníku ZŠ.

Prijímačky sa však nezrušili, mi-
nisterstvo školstva dalo iba bezzubé 
odporúčanie, aby v nich SŠ zohľadnili 
situáciu. Deviatakom tak pribudol ďal-
ší stres do ich zložitého rozpoloženia. 
Aj keď sa vraví, že na SŠ sa dostane 

každý, to nie je útechou pre žiakov, kto-
rí 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 ne-
empaticky hodiť deviatakov dva týžd-
ne po nástupe do škôl do víru skúšok je 
v situácii, keď by sme mali byť ľudskí, 
cynické.

Na začiatku petície som neočaká-
val, že úradnícky moloch ministerstva 
rozhodne citlivo, vžijúc sa do žiackej 
duše. Prijímačky sa konajú, akoby bolo 
všetko v tom najideálnejšom stave. Ale 
čo chceme od takých, čo argumentujú: 
Veď mali online vzdelávanie! Nikto mi 
však nevezme presvedčenie, že dochá-
dza až k protiústavnej diskriminácii 
niektorých neplnoletých detí. Ale koho 
dnes zaujíma Ústava... 

Deviataci, držím vám palce!  

Diskriminácia v prijímačkách  

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg ZŠ a VŠ
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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• NAJDÔMYSELNEJŠIA A NAJMODERNEJŠIA TECHNOLÓGIA

• NAJŠIRŠIA MOŽNÁ ZÓNA NA ČÍTANIE S OKAMŽITÝM ZAOSTRENÍM

• VEĽKORYSÁ ZÓNA DO DIAĽKY A NA STREDNÚ VZDIALENOSŤ

• PRELOMOVÝ DIZAJN A KVALITA

• OKAMŽITÁ A JEDNODUCHÁ ADAPTÁCIA

VHODNÉ PRE SKÚSENÝCH A NÁROČNÝCH NOSITEĽOV

AKCIA PLATÍ DO 30.6.2021

%
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície lisovne
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
MECHANIKA
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Požiadavky:

Mzda od 820 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 420 €, príplatky do 150 €)
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Hľadáme:

TRIEDIČKY SECOND-HAND TEXTILU
Logistický park, SENEC

NÁSTUPNÝ PLAT 770 €*
ĎALŠIE BONUSY:

- Výkonnostný bonus 70 € - 350 € 
- Možnosť pracovať dobrovoľné soboty (extra bonus vo výške 80 €)

PONÚKAME:

- Práca na plný úväzok, jednozmenná prevádzka (7:15 - 15:45 hod.)

- Doprava z miest Senec, Trnava, Galanta, Bratislava zabezpečená zdarma

- Stravné lístky v hod. 3,90 €, pitný režim

* Zákl. plat 650 € brutto + 120 € brutto za dochádzku

www.textilehouse.sk  |  tel.: 0902 912 410
WhatsApp, Viber
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Senci

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Predaj odchovaných kuričiek DOMINANT
PD Hôrka nad Váhom, hydinárska farma

Tel: 0908 587 511, 032/ 779 81 33
mail:pdhorka@nextra.sk

Blatné  17.5.
Kaplná 17.5.

10.15 - 10.30 h.
10.45 - 11.00 h.
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HĽADÁME
SADROKARTONISTOV
a TESÁROV

TEL.: +421 948 652 622

- PRÁCA V NEMECKU
- UBYTOVANIE A DOPRAVA
  HRADENÉ FIRMOU
- 11 - 15  EUR /HOD.
- ZABEZPEČENIE NÁRADIA a 
  FIREMNÉHO AUTA
- PRÁCA NA TPP
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Nemecká pracovná zmuva 
Nemecké sociálne poistenie

Vybavíme všetko potrebné  pre prácu
Možnosť turnusov I Ubytovanie zabezpečené 

Stabilná celoročná práca

20 dní platenej dovolenky,  preplácané sviatky

PODĽA KVALIFIKÁCIE

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

BRAVČOVÁ A HOVÄDZIA PORÁŽKA 
A ROZRÁBKA  V NEMECKU

PRÁCA VHODNÁ AJ PRE PÁRY

+421 944 995 400

12€ - 18€
BRUTTO NA HODINU
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 432
krmivo pre nosnice rastová a znášková

Ponúka na predaj:
• 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 ROZVOZ

Zabezpečíme

INZERCIA
0905 915 040
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY I  ZÁLOHY
UYBOTVANIE

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091


