
 
 

 

Projekt St. Stephen´s Days in Tvrdošovce - With Eurooptimism to 
prosperous EU financovala Európska únia v rámci programu  

Európa pre občanov 

 

 

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest" 
 
Účasť: projekt umožnil stretnutie 331 občanov, z ktorých 90 pochádzalo z obce Tvrdošovce (Slovensko), 21 z 
mesta Nagyatád (Maďarsko), 80 z mesta Bonyhad (Maďarsko), 5 z obce Szákszend (Maďarsko), 45 z obce 
Piliscsév (Maďarsko), 45 z obce Környe (Maďarsko), z 45 obce Zetea (Rumunsko). 
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Tvrdošovce, Slovenská republika, od 21.08.2015 do 24.08.2015 
 
Stručný opis: 
 
Dňa 21.08.2015 starosta obce oficiálne privítal účastníkov podujatia, predstavil hlavnú myšlienku projektu, 
jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte. Účastníci stretnutia zamerali pozornosť na oboznámenie sa s témami 
aktívneho európskeho občianstva, základných práv občanov EÚ, aktívnej účasti na demokratickom živote EU, 
tvorbe politík EÚ, posilnenia dôvery EÚ. Účastníci podujatia získali informácie o spôsobe prijímania legislatívnych 
noriem a ich uplatnenie na národnej a regionálnej úrovni, o nástrojoch občianskej participácie z hľadiska ich 
možného využívania zo strany občanov v rámci tvorby EÚ politík. V popoludňajších hodinách prebiehalo 
vyhodnotenie IV. ročníka súťaže o najkrajšiu záhradku a nádvorie v obci, slávnostné kladenie vencov pri soche sv. 
Štefana a vernisáž výstavy s názvom „V srdci Európy“. Vo večerných hodinách prebiehalo vystúpenie hudobných 
skupín. 
 
Dňa 22.08.2015 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na aktívnu účasť na demokratickom živote EÚ, podporu 
občianskych práv, prekonanie krízy dôvery v EÚ, predstavenie dokumentu Stratégia Európa 2020, riešili sa témy 
ako nezamestnanosť, uplatnenie mladých ľudí na trhu práce. Samosprávy, združenia, mladí ľudia získali prehľad, 
praktické postupy, vymieňali si skúsenosti. Oboznámili sa s reálnou situáciou ohľadom uplatňovania základných 
práv. Počas tohto dňa mali účastníci podujatia možnosť zúčastniť sa súťaže vo varení špecialít krajín 
zúčastnených partnerov, prehliadky výrobkov miestnych remeselníkov a folklórneho festivalu.  
 
Dňa 23.08.2015 sa účastníci podujatia venovali téme aktívneho európskeho občianstva a spätnému pohľadu na 
voľby do Európskeho parlamentu. V popoludňajších hodinách prebiehala prednáška o živote historickej postavy 
svätého Štefana a jeho zásluh v Európe. V dopoludňajších hodinách sa konala slávnostná svätá omša na 
pamiatku sv. Štefana. V popoludňajších hodinách sa konal futbalový zápas a vo večerných hodinách sa konal 
kultúrny večer za účelom spoznávania partnerov projektu, ich zvykov a tradícií. 
 
Dňa 24.08.2015 účastníci podujatia zamerali pozornosť na hodnotové zbližovanie účastníkov, prezentáciu zvykov 
a tradícií, formálne a neformálne diskusie, prezentáciu regionálneho kultúrneho dedičstva, prehĺbenie záujmu 
o spoločné európske korene, posilňovanie partnerstva a spolupráce. V popoludňajších hodinách sa konala  
záverečná konferencia spojená so zhodnotením výsledkov podujatia, predstavením výsledkov ankety, venovanej 
téme aktívneho európskeho občianstva, miere znalosti práv a demokratických princípoch v EÚ, aktuálnych 
problémoch EÚ. Prebiehala verejná diskusia spojená s možnosťou kladenia otázok predstaviteľom územnej a 
regionálnej samosprávy a zástupcom partnerov s cieľom pochopenia účelu podujatia a jeho významu pre život ľudí 
v Európe. Účastníci podujatia sa zamerali na zosumarizovanie dosiahnutých výstupov podujatia, ich súladu s 
prioritami EU a vplyvu na každodenný život občanov z krajín zúčastnených subjektov. S výsledkami podujatia boli 
oboznámení účastníci podujatia, pozvaní hostia z oblasti samospráv, verejného života, združení, podnikateľov, 
dôchodcov, znevýhodnených občanov a iných obyvateľov. Po skončení zasadnutia bolo prednesené oficiálne 
ukončenie podujatia so záverečným príhovorom zástupcu obce a predstavením posolstva projektu do budúcnosti. 
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