
 
 

 

Projekt We Connect for Europe financovala Európska únia v rámci 
programu Európa pre občanov 

 

Európa pre 
občanov 



 

Platí pre 2.2 "Opatrenie pre siete medzi mestami",  
2.3 "Opatrenie pre projekty občianskej spoločnosti" 

Oblasť 1: "Európska pamiatka" 



Počet podujatí, ktoré sa uskutočnili v rámci tohto projektu 4 : 
 
Podujatie 1  
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 110 občanov, z ktorých 50 pochádzalo z obce Imeľ (Slovensko), 10 z mesta 
Beled (Maďarsko), 10 z obce Capleni (Rumunsko), 10 z obce Dolga Vas (Slovinsko), 10 z obce Héreg 
(Maďarsko), 10 z obce Nemesszalók (Maďarsko) a 10 z obce Pstruží (Česká republika). 
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Imeli (Slovensko) od 29/04/2015 do 30/04/2015 
Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na predstavenie politického vývoja EÚ, ktorý smeroval 
k neustálemu rozširovaniu o nové členské štáty a vytvoreniu štyroch slobôd. Súčasťou podujatia bolo aj 
predstavenie prvých dvoch slobôd – voľného pohybu osôb a kapitálu. Do podujatia sa zapojili aj deti vo forme 
kreslenia obrázkov na tému environmentálnych prínosov EU. Z obrázkov sa stala putovná výstava, ktorá navštívila 
všetky podujatia. Aj seniori sa zapojili do poznávania aspektov Európskeho občianstva. Účastníci navštívili 
zastúpenie Európskej komisie v SR v meste Bratislava. Tu sa zoznámili s prácou v aspekte zavedenia štyroch 
slobôd do ekonomického života v EU. Súčasťou podujatia boli aj neformálne aktivity venované domácej kultúre 
a tradíciám. 
 
Podujatie 2 
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 110 občanov, z ktorých 10 pochádzalo z obce Imeľ (Slovensko), 50 z mesta 
Beled (Maďarsko), 10 z obce Capleni (Rumunsko), 10 z obce Dolga Vas (Slovinsko), 10 z obce Héreg 
(Maďarsko), 10 z obce Nemesszalók (Maďarsko) a 10 z obce Pstruží (Česká republika). 
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Belede (Maďarsko) od 22/05/2015 do 23/05/2015 
Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na predstavenie zvyšných dvoch slobôd – voľného pohybu 
tovaru a služieb. Jednalo sa o prednášku, diskusiu a prezentáciu best practice. Vzdelávacia časť poskytla 
účastníkom z radov mladých ľudí základné informácie. Tie si potom overili v praxi návštevou výrobného závodu 
v meste, ktorý je dcérskou spoločnosťou nadnárodného holdingu sídliaceho v Nemecku. Mladí účastníci si 
vedomosti overovali aj vo forme dotazníku a rokovania fiktívneho parlamentu. Predstavitelia partnerských obcí 
spoločne rokovali o budúcich spoločných iniciatívach v rámci EU programov. Zároveň sa dohodli na využití 
vzájomnej siete na vytvorenie fondu pomoci partnerským obciam v prípade núdze. Súčasťou podujatia bola aj 
diskusia s novozvoleným Europoslancom Pálom Csákym na tému projektu. Okrem formálnej, malo podujatie aj 
neformálnu časť. V rámci nej sa zahraniční hostia zoznámili s domácimi Beledskými tradíciami v rámci Turičného 
festivalu. Jeho súčasťou boli koncerty, tanečné vystúpenia a ochutnávky tradičnej gastronómie. 
 
Podujatie 3 
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 110 občanov, z ktorých 10 pochádzalo z obce Imeľ (Slovensko), 10 z mesta 
Beled (Maďarsko), 50 z obce Capleni (Rumunsko), 10 z obce Dolga Vas (Slovinsko), 10 z obce Héreg 
(Maďarsko), 10 z obce Nemesszalók (Maďarsko) a 10 z obce Pstruží (Česká republika). 
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Capleni (Rumunsko) od 03/07/2015 do 04/07/2015 
Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na zaangažovanie občanov do života v obciach, hľadanie 
príčin a dôsledkov volieb do Európskeho parlamentu 2014 a kultúrno-spoločenské prvky Európskeho občianstva. 
V rámci formálnej časti programu sa mladí zúčastnili fiktívneho rokovania Európskej komisie. Spoločne diskutovali 
o štyroch slobodách i o EU samotnej. Zapojili sa aj do hľadania kultúrnych prienikov medzi prítomnými národmi. 
Tie účastníci hľadali aj v rámci neformálnej časti programu venovanej prezentácii domácej kultúry. Domáci 
obyvatelia si totiž pre zahraničných hostí pripravili ukážky tradičných tancov, spevu a gastronómie v rámci 
Lápfesztivál. Medzi tým predstavitelia obcí formovali text charty partnerstva, ktorá sa stala základom pre spoločnú 
sieť. 
 
Podujatie 4 
Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 110 občanov, z ktorých 10 pochádzalo z obce Imeľ (Slovensko), 10 z mesta 
Beled (Maďarsko), 10 z obce Capleni (Rumunsko), 50 z obce Dolga Vas (Slovinsko), 10 z obce Héreg 
(Maďarsko), 10 z obce Nemesszalók (Maďarsko) a 10 z obce Pstruží (Česká republika). 
Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Dolga Vas (Slovinsko) od 04/09/2015 do 05/09/2015 
Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na predstavenie Európskeho občianstva a zhrnutie 4 
slobôd. Európske občianstvo bolo predstavené ako katalyzátor vzájomných vzťahov v rámci Únie. To znamená, že 
predstavuje spojivo medzi národmi. Prítomní žiaci ZŠ spoznali Európske občianstvo z pohľadu jeho prínosov k ich 
životu. V rámci podujatia boli zhrnuté prínosy štyroch slobôd. Ich praktickou ukážkou bola diskusia s miestnymi 
zamestnávateľmi, ktorí zamestnávajú okrem domácich obyvateľov aj občanov Maďarska a Chorvátska (nakoľko 
hranica s týmito krajinami je od obce Dolga Vas len do 30 km). Zároveň z týchto krajín aj berú suroviny  do výroby. 



Jednalo sa o pekný príklad skĺbenia praktického využitia takmer všetkých slobôd EU. Starostovia obcí počas 
podujatia schválili text charty partnerstva. Tá predstavuje oficiálny dokument partnerstva, ktorý stanovuje práva 
a povinnosti partnerov, princípy partnerstva a aj zapojenie občanov. Formálna časť programu sa ešte venovala 
národnostným menšinám žijúcim na územiach partnerských obcí, ako prvku multinárodnej Európy. Neformálna 
časť predstavila domáce oberačkové slávnosti so sprievodom, gastronómiou, ľudovým remeslom a kultúrou. 

 


