
 
 

 

Projekt  “BUBBLEU-2017” financovala Európska únia v  rámci programu  
Európa pre ob čanov 

 

 

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá m iest" 
 
Účasť: projekt umožnil stretnutie 1275 občanov, z ktorých 63 pochádzalo z mesta Mosonszolnok (Maďarská 
republika ), 65 z mesta Tab (Maďarská republika ), 30 z mesta Baile Tusnad (Rumunsko ),15 z mesta Chorzów 
(Poľsko ), 13 z mesta Subotica (Srbsko ), 45 z mesta Tešedíkovo (Slovenská republika ) a 1044 z mesta Zemné 
(Slovenská republika ). 
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Zemné (Slovenská republika ) od 25/08/2017 do 26/08/2017 
 
Stručný opis: 
 
Aktivity dvojdňového podujatia sa sústredili na kombináciu odborných programov a kultúrno-spoločenských aktivít, 
ktoré nám pomáhali k naplneniu cieľov podujatia a programu Európa pre občanov. Zbližovanie rôznych kultúr, 
výmena skúseností a názorov na aktuálne politické a hospodárske témy EU medzi zástupcami členských štátov 
Európskej únie sú hlavnými cieľmi stretnutia partnerských miest obce Zemné. Využili sme praktické metódy 
neformálnych diskusií, ankety a disseminácie, aby sme dosiahli potrebnú úroveň poznania problematiky a 
naplnenie stanovených cieľov. 
Na príprave a organizácii projektu sa podieľali všetci partneri, ktorí aktívne vstúpili do programu podujatia 
prostredníctvom prezentácií a prednášok svojich zástupcov, ako aj v rámci prezentácií a kultúry. 
Nadnárodný rozmer projektu sme zabezpečili účasťou zahraničných partnerov na podujatí, diskutovaním a 
riešením celoeurópskych tém a pohľadom na stav ich vnímania na miestnej úrovni ako aj disemináciou výstupov 
projektu za hranice partnerských štátov medzi európsku verejnosť.   
V rámci publicity a diseminácie sme využili aj moderné a kreatívne formy aktivít ako využitie sociálnych sietí, 
elektronické a tlačené formy reklamy, prostredníctvom EU infobodu rozšírenie rôznych informácií o regióne a o 
EU.  
Všetky kultúrne a športové aktivity boli zamerané na zvýšenie povedomia o bohatosti kultúrneho a jazykového 
prostredia v Európe, podporia medzigeneračný a medzikultúrny dialóg. 
 
Dňa 25/08/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na:  
 
16:00 Privítanie a ubytovanie hostí 
17:00 Otvorenie fotografickej výstavy "Naša tvár Európa" - miestni amatéri - Dom Jedlika 
18:00 Čo znamená pre mňa EÚ? – Interaktívny kvíz o EÚ pre deti - Dom Jedlika 
19:00 "Dobrovoľníctvo v Európe" - Prednáška o svojich skúsenostiach a skúsenostiach – mladí dobrovoľníci z 
obce a z partnerských miest 
20:00 "Európska rocková hudba " - koncert na amfiteátri Domu Jedlika 
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Dňa 26/08/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na: 
 
09:00 EÚ Infobod - informačné materiály o regióne, EÚ, rozdelenie dotazníkov medzi účastníkmi, na tému 
budúcnosti EÚ, vedomosti o EÚ. Reklamné predmety s logom projektu. 
09:00 "Detský úsmev" – sprievodné zábavné programy pre deti v priebehu akcie - skákací hrad, trampolína, 
maľovanie na chodníku, maľovanie na tvár, ukážky remeselníkov, výstavy, jazda na koni, lukostreľba, staré 
kreatívne hračky pre deti, karate demonštrácie. 
9:00 "Chute a tradície v EÚ" - ochutnávka tradičných jedál a gastronomicá súťaž, prezentácia miestnych produktov 
11:00 Návšteva Múzea Jedlika s hosťami 
12:00 Obed 
13:00 Strategické plánovanie starostov 
14:00 - 19:00 "Farebná Európa" - farebný kultúrny program na amfiteátri - vystúpenia miestnych detí a dospelých 
amatérskych skupín, kultúrnych skupín z partnerských miest 
14:00 - 20:00 "Má budúcnosť EÚ" - Nakrúcanie videozáznamov s účastníkmi podujatia. 
15:00 "Budúcnosť Európy - naša spoločná budúcnosť" - diskusia o budúcnosti Európskej únie a príprava na 
parlamentné voľby v EÚ. 
17:00 "BUBBLEU 2017" - Ányos Jedlik – narodený pred 217 rokmi v Zemnom. Na počesť vynálezcu sodovej vody, 
príprava 217 litrov streku. Príjmy z predaja boli použité na charitatívne účely. 
18:00 Slávnostný prejav starostov, Vyhodnotenie gastronomickej súťaže a ochutnávka pripraveného streku.Príjem 
z predaja streku obec daroval na charitatívne účely. 
20:00 Ukončenie formálnej časti podujatia. 
21:00 - 03:00 "Európa sa baví" - farebný hudobný program, koncerty, pouličná zábava 

 


