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Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest" 
 

Účasť: projekt umožnil stretnutie 556 občanov, z ktorých 436 pochádzalo z obce Jur nad Hronom (Slovensko), 33 

z obce Pécsvárad (Maďarsko), 32 z obce Vísky (ČR), 34 z obce Dunaszekcso (Maďarsko), 21 z obce Dolga Vas 
(Slovinsko) 
. 
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Jur nad Hronom, Slovenská republika  
                            od 01.07.2016 do 03.07.2016 
 
 
Stručný opis: 
 

Dňa01.07.2016 starosta obce oficiálne privítal účastníkov podujatia, predstavil hlavnú myšlienku projektu, 
jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte. Účastníkom podujatia bola predstavená anketa zameraná na zistenie 
miery povedomia občanov EÚ o ich právach, nástrojoch ovplyvňovania tvorby politiky EÚ, aktívnej angažovanosti 
občanov na tvorbe politiky EÚ. V dopoludňajších hodinách sa účastníci zúčastnili návštevy objektov, ktoré boli 
renovované pomocou grantov poskytnutých EÚ. V popoludňajších hodinách sa konalo stretnutie partnerov za 
účelom zistenia možnosti spolupráce pri riešení otázok týkajúcich sa života mladých ľudí a ich integrácie do 
aktívneho života a podpory života v spoločnej, zjednotenej Európe. Prostredníctvom verejnej diskusie s členmi 
NSK v Bruseli sa účastníci oboznámili s nástrojmi, prostredníctvom ktorých sa môžu mladí ľudia podieľať na 
formovaní politík EÚ, a tým ovplyvňovať budúcnosť EÚ. V rámci kultúrnych a spoločenských aktivít sa účastníci 
podujatia zúčastnili návštevy ľudoveho domu “Duba Tajház”, muzikálového predstavenia pre deti “Alica v krajune 
zázrakov”, premietania filmov s témami EÚ, hudobno-kultúrneho večera.  
 
 
Dňa 02.07.2016 sa účastníci stretnutia zúčastinili diskusie pre mladých ľudí zameranej na riešenie aktuálnych 
problémov EÚ ako je ekonomická kríza, strata dôvery, aktívne občianstvo. Prostredníctvom sa prezentácie 
zástupcu regionálneho zastupiteľstva na tému “Budúcnosť EÚ a jej bezpečnosť” riešili tému aktuálnej 
bezpečnostnej situácie v Európe s cieľom upozorniť mladých ľudí na riziká, ktoré ohrozujú cestu budovania 
demokracie a spoločnej prosperujúcej Európy. V popoludňajších hodinách boli účastníkom k dispozícií ukážky 
tradičných ľudových remesiel, práce mladých ľudí na tému “Naše miesto v Európe”, vo večerných hodinách sa 
konal kultúrny večer. 
 
Dňa 03.07.2016 sa konala Záverečná konferencia spojená s vyhodnotením produjatia, prezentáciou výsledkou 
ankety. 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 mladých ľudí v 
Európe. 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. 
Počas celého podujatia bol účastníkom k dispozícií Informačný stánok EÚ poskytujúci informácie týkajúce sa 
dobrovoľníctva, príležitostí v EÚ pre mládež, a publikácie venované problematike EÚ. 
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