
 
 

 

Projekt  Kocky sú hodené - Alea iacta est financovala Európska únia v 
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Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest" 

Európa pre 
občanov 



 
Účasť: projekt umožnil stretnutie 1000 občanov, z ktorých 800 pochádzalo z domácej obce (Slovensko), 50 
z mesta Mikulov (Česko), 50 z obce Vápenná (Česko), 50 z mesta Jánossomorja (Maďarsko), 50 z obce 
Csabrendek (Maďarsko). 
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo vo Veľkých Úľanoch (Slovensko) od 10/09/2015 do 12/09/2015 
 
Stručný opis: 
 
Dňa 10/09/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na tvorbu nových vzťahov medzi účastníkmi z piatich 
partnerských obcí. V rámci slávnostného otvorenia sa hostia oboznámili s programom, miestami realizácie aktivít, 
spôsobom ubytovania a stravovania. Prítomných hostí privítal starosta domácej obce Ing. František Gőgh. 
V úvodnom príhovore pripomenul cestu, ktorú partnerstvo doteraz urazilo a vyzdvihol potrebu realizácie tohto 
podujatia. V rámci ďalšieho programu sa konal Parlament dospelých. Domáci a hostia spoločne diskutovali na 
európske témy, hľadali riešenia pre budúcnosť Európy. Diskusia sa niesla v duchu spoznávania fungovania 
a postojov EU. Prezentovali sa aktuálne témy spojené s migráciou, nezáujmom o EU, Ukrajinskou krízou. 
Spoločná diskusia vyústila do prijatia a spísania uznesení a predovšetkým návrhov pre Európsku komisiu, ktoré 
oblasti by sa dali zlepšiť z občianskeho pohľadu. Týmto sa dospelí zapojili do hľadania riešení pre budúcnosť 
Európy. Poslednou aktivitou dňa bola Partnerská zoznamka. Účastníci navzájom spoznávali svoje materinské 
jazyky. Spoločne sa učili základné slová. Jednalo sa o novú formu zoznamovania sa medzi účastníkmi z rôznych 
krajín. Vďaka tejto aktivite sa podarilo prelomiť bariéry medzi národmi a podporiť vzájomnú toleranciu.  
 
Dňa 11/09/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spájanie sa prostredníctvom športu, tradícií, kultúry 
a gastronómie. Dopoludňajšie aktivity boli určené prevažne pre mladších účastníkov. V rámci detských hier si 
zmerali tímy z partnerských obcí sily v rôznych súťažiach – od preťahovania lanom až po vybíjanú. Deti a mládež 
tak mali prostredníctvom zdravej súťaživosti možnosť spoznať rovesníkov a vytvoriť s nimi priateľstvá. Šport 
neobišiel ani starších účastníkov. Bol zorganizovaný turnaj starých pánov vo futbale. Táto najpopulárnejšia 
kolektívna hra sa stala podnetom pre prekonávanie bariér tak národnostných, ako aj vekových. Starí páni (muži 
nad 45 rokov) ukázali, že šport im nie je cudzí v každom veku. Turnaj vyhral domáci tím z Veľkých Úľan. Druhí 
skončili starí páni z Csabrendeku, tretia bola Vápenná a štvrtí skončili hostia z Jánossomorje. Napriek tomu, že sa 
jednalo o turnaj, medzi účastníkmi panovala dobrá priateľská atmosféry v duchu hesla: nie je dôležité vyhrať, ale 
zúčastniť sa. Počas súťaží sa pripravoval obed vo forme kotlíkového gulášu a zároveň regionálne pochúťky, ktoré 
pripravili šikovné ruky gazdiniek z každej partnerskej obce. Poznávanie tradícií v gastronómii pokračovalo 
poznávaním tradícií v remeslách. V rámci workshopu sa prezentovali ľudoví remeselníci. Prítomným ukázali 
tradičné ľudové výrobky, ale aj spôsob ich tvorby. Deti si mali možnosť výrobu rôznych predmetov aj vyskúšať. 
V rámci programu sa uskutočnil aj Detský parlament. Jednalo sa o fiktívne zasadnutie detského európskeho 
parlamentu. Deti a mládež zo všetkých partnerských obcí si skúšali, ako funguje Európsky parlament. Zároveň 
spoločne diskutovali o aktuálnych celospoločenských témach, ktoré sa ich dotýkajú. Obec Veľké Úľany disponuje 
niekoľkými dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré sa podieľajú na zlepšovaní života v obci. Tieto prezentovali svoju 
činnosť, v čom spočíva ich dobrovoľníctvo a ako sa k nim bežní občania môžu pridať. Svojou dobrovoľníckou 
činnosťou sa prezentovali aj organizácie z partnerských obcí. Účastníci tak spoznali skutočnú formu slova 
dobrovoľníctvo, boli konfrontovaní ich lenivosťou robiť niečo pre druhých a zadarmo. Výsledkom bola diskusia 
a vzbudenie záujmu u účastníkov o dobrovoľnícku činnosť. Výstava ručných prác sa niesla v duchu ukážky 
šikovnosti obyvateľov partnerských obcí. Rôzne dekoračné predmety a predmety dennej potreby boli 
prezentované. Výstavou sa vzdal hold práci tvorcov, najmä seniorov. Kultúrny program, kde vystupovali deti, 
dospelí a seniori sa niesol v znamení folklóru, tradícií, ale aj modernej kultúry. Prezentoval sa folklór a kultúrna 
identita jednotlivých partnerských obcí, čím sa umožnilo hlbšie poznanie partnerských obcí. Bol to ďalší krok 
k spájaniu sa a vzájomnému poznávaniu. Kultúra sa stala podkladom pre nové priateľstvá.  
 
Dňa 12/09/2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na potvrdenie novej cesty partnerstva. V rámci 
doobedňajšieho programu sa konali Jazdecké preteky. Táto tradícia domácej obce bola prezentovaná ostatným 
partnerom. Jazdecké preteky boli spestrením programu a príležitosťou pre vzájomnú komunikáciu medzi 
účastníkmi. Parlament seniorov bol zberom nápadov pre zabezpečenie aktívneho života seniorov po odchode do 
dôchodku. Zameral sa na vytvorenie modelu moderného seniora, ktorý je zapojený do diania v obci, sleduje dianie 
vo svete a je aktívny. Seniori sa okrem téme aktívneho starnutia venovali aj aktuálnym témam kolujúcim naprieč 
celou EU. V rámci diskusie vyjadrili svoj názor na problematiku migrácie. Seniori z partnerských obcí teda skĺbili 
dohromady svoje potreby a hľadanie riešení na aktuálne krízy. Výstupy z oboch tém boli zapracované do uznesení 
pre zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Významnou aktivitou z pohľadu budúcnosti partnerstva 
a spoločných aktivít partnerských obcí bolo stretnutia starostov s občanmi. Zúčastnili sa ho predstavitelia 
samospráv, spoločenských organizácií a zástupcovia občanov. Spoločne diskutovali na témy samosprávnych 
problémov, problémov občanov a partnerstva, pričom sa hneď hľadali aj riešenia v skúsenostiach ostatných 
partnerských obcí. Občania sa tak mali možnosť zúčastniť priamej demokracie. Výsledkom boli návrhy na nové 
témy,  ktorým sa má partnerstvo  venovať  v budúcnosti,  ako  aj  získané  know-how.  Stena  partnerstva  sa  stala  
 



symbolickým potvrdením partnerstva. Partneri na jednu stenu pripevnili obrazy symbolizujúce ich obec/mesto. 
Týmto spôsobom sa nielen prezentovali, ale aj potvrdili, že patria do spoločného partnerstva. Stena partnerstva sa 
nachádza v budove obecného úradu vo Veľkých Úľanoch. Je teda trvalým symbolom partnerstva. Hudobný 
koncert prezentoval modernú kultúru partnerských obcí. Zároveň bol priestorom pre spoločné pobavenie sa 
a vytvorenie priateľskej atmosféry. Pomohol teda počas podujatia vytvoreným priateľstvám rásť. S poslednými 
aktivitami projekt kulminoval. V rámci záverečnej reči vystúpili prítomní starostovia obcí. Poďakovali sa účastníkom 
za vzornú reprezentáciu a hlavnému organizátorovi za dobrú organizáciu. Zároveň vyslovili požiadavku pre 
realizáciu ďalšieho spoločného podujatia. Následne sa hostia pobrali domov, resp. ešte zostali na Retrodiskotéke. 
Retrodiskotéka predstavovala aktivitu, ktorá pomohla vytvoriť radosť v srdciach účastníkov a zároveň aj trvalé 
priateľstvo.  

 


