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Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest" 
 

Účasť: projekt umožnil stretnutie 1 170 občanov, z ktorých 1 010 pochádzalo z obce Darnózseli (Maďarsko), 40 
z obce Horné Saliby (Slovensko), 30 z mesta Gemeinde Fallbach (Rakúsko) 25 z obce Zetea, Primǎria Comunei 
Zetea (Rumunsko) 40 z obce Primǎria Comunei Cuci (Rumunsko) 11 z obce Novij Ittabej (Srbsko) 14 z obce 
Veľké Dvorníky (Slovensko)  
 
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Darnózseli, Maďarsko od 01/07/2022 do 03/07/2022 
 
Stručný opis: 
 
Deň prvý 01/07/2022: V rámci prvého dňa sme sa venovali EÚ témam a vzájomnému spoznávaniu sa. Venovali 
sme sa aktivitám - historickým udalostiam, umeniu a kultúre národov. V závere dňa si účastníci užili predstavenie 
umelcov v kostole a následne potom sa venovali diskusiám : Príležitosti EÚ v očiach seniorov a mladých a 
Predstavenie dôležitosti vzájomnej spolupráce. Prvý deň priniesol nové vedomosti a posilnenie vzťahov v rámci 
partnerstva. 
 
Deň druhý 02/07/2022: Druhý deň podujatia sme sa venovali debate o budúcnosti EÚ, osvete EÚ, dobrovoľníctvu 
a environmentálnemu manažmentu. Témy v rámci životného prostredia respektíve environmentálnej politiky 
pomohli samosprávam aj občanom zamyslieť sa nad životným  prostredím a jeho významnosťou. Ďalej bola 
venovaná pozornosť deťom, kde sme vzbudili ich kreatívnu schopnosť a zároveň sa dozvedeli veľa informácií o 
EÚ. Tento deň sme si aj zašportovali, čo viedlo k vzájomnému spoznávaniu sa. Deti si vytvorili pohľadnice, plagáty 
Európy a plachty s odtlačkami prstov, ktoré boli nápomocné pri šírení myšlienok projektu. Deň sme ukončili 
podpísaním partnerskej zmluvy a kultúrno – hudobným vystúpením. 
 
Deň tretí 03/07/2022 : Posledný deň po slávnostnej svätej omši sme pokračovali v predstavení preferencií 
pristúpenia k EÚ. Ďalej nasledovala diskusia ak, sú cudzinci neúspešne integrovaní do spoločnosti. Potom sme si 
užili príjemný nedeľný obed, všetci spolu. Jazdenie na koni bolo taktiež príjemnou a relaxačnou aktivitou, čo ocenili 
všetci účastníci aj deti.  Po tejto aktivite sme prešli na zaujímavé Európske témy týkajúce sa solidarity, 
obchodovania s ľuďmi, diskriminácie a aj diskrimináciu v rámci sexuálnej orientácie. Na záver podujatia sme 
spoločne upevnili partnerstvo a spoločne sme si zosumarizovali výstupy z projektu. Potom nasledovala rozlúčka a 
odchod zahraničných partnerov. 
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