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Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest" 
 
Účasť: projekt umožnil stretnutie 1000 občanov, z ktorých 800 pochádzalo z domácej obce Veľké Úľany 
(Slovensko), 50 z mesta Mikulov (Česká Republika), 50 z obce Vápenná (Česká Republika), 50 z mesta 
Jánossomorja (Maďarsko) a 50 z obce Csabrendek (Maďarsko).  
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo vo Veľkých Úľanoch (Slovensko) od 08/08/2016 do 10/09/2016 
 
Stručný opis: 
 
Dňa 08/09/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vytvorenie nového spojenia medzi partnermi. Partneri 
zo Slovenska, Česka a Maďarska sa stretli vo Veľkých Úľanoch, aby viacej zapojili občanov do partnerstva a do 
diania v Európe. Spoločné stretnutie začalo v popoludňajších hodinách slávnostným otvorením. Po ňom 
nasledovala tvorba partnerských listov. Zástupca k každej obce obdržal list, na ktorý občania počas podujatia 
písali odkazy (pre EU, pre nových priateľov, o dojmoch z podujatia). Týmto spôsobom mali možnosť predstavitelia 
obcí zistiť, ako na tom v skutočnosti je spojenie medzi partnerstvom a medzi občanmi. Nasledovala prednáška na 
tému EU a migrácia národov, ktorá sa venovala aktuálnej problematike migrácie. V rámci prednášky sa 
prezentovali fotografie z azylových táborov a diskutovalo sa o migrácii. Občania prezentovali svoj názor na túto 
tému. Spoločenský večer priniesol možnosť spojenia občanov z troch krajín. 
 
Dňa 09/09/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vytvorenie uvoľnenej atmosféry a na začatie nových 
vzťahov medzi občanmi partnerských obcí. Tomu pomohli tak šport, kultúra, ako aj zábavné aktivity. Ráno začal 
program aktivitou Svet detí. Jednalo sa o športovo zábavné hry a aktivity pre deti a ich rodičov. Deti zažili počas 
dopoludnia kopec zábavy. Projekt nezabudol ani na najstarších občanov. V rámci klubu pre pamätníkov si seniori 
zaspomínali na časy minulé a diskutovali o svojich skúsenostiach so solidaritou voči nim zo strany mladších 
generácií. Pre mládež bola zasa pripravené diskusia o dobrovoľníctve. Mladí spoznávali s lektorom tému 
dobrovoľníctva, tému pomoci druhým bez nároku na odmenu. Zistili, že dobrovoľníctvo nie je len o finančnej 
pomoci, ale o pomoci vlastnými rukami, či hlavou pre dobrú vec v prospech jednotlivca, či komunity. Projekt 
neobišiel ani dospelú generáciu. Tá sa venovala téme rastúceho euroskepticizmu voči EU. Táto aktuálna téma, 
najmä po Brexite, bola rozdiskutovaná z pohľadu bežných občanov na EU. Popoludní pokračoval program 
futbalovým turnajom starých pánov a tvorivými dielňami. V rámci dielní si mladí i starší mohli vyskúšať rôzne formy 
ľudovej tvorivosti, ale aj ochutnať tradičné jedlá starých mám. Táto aktivita spojila všetkých bez ohľadu na vek, 
postavenie, pohlavie, či národnosť. Podvečerná beseda Quo vadis partnership vniesla nové svetlo do partnerstva. 
Predstavitelia obcí spolu s občanmi vytvorili novú koncepciu partnerstva založeného na obciach a ich občanoch. 
Večerný program pomáhal spájať účastníkov pri zvuku netradičných hudobných nástrojov. 
 
Dňa 10/09/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na kultúru. Dopoludnia sa vo veľkom varilo v kotlíkoch 
a ukazovala sa šikovnosť kuchárskych majstrov pri príprave jedál pod holým nebom. Kvíz Poznáš EU zapojil 
mladšie generácie do poznávania EU a do prezentácie svojich vedomostí o EU. Aj takto sa EU dostala bližšie 
k ľuďom – mladým ľuďom, ktorí sú budúcnosťou Európy. Kultúrne vystúpenia vytvorili priateľskú atmosféru. 
Prezentovali multikultúrnosť Európy a šikovnosť jej občanov – od mladých až po starých. Vďaka tomu sa búrali 
bariéry medzi národmi. Pred ukončením stretnutia boli ešte zverejnené partnerské listy. V záverečnej reči 
starostovia vyzdvihli prínos podujatia a vyjadrili nádej na ďalšie spoločné stretnutie v roku 2017. 
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