
 
 

Projekt „Golden Age of Citizenship“ financovala Európska 
únia v rámci programu Európa pre občanov 

 
 
Projekt umožnil stretnutie 759 občanov, z ktorých 300 občanov pochádzalo z obce Zlatná na 
Ostrove (Slovenská republika), 80 občanov zo Združenia obcí Most Priateľstva (Slovenská 
republika), 40 občanov zo Združenia obcí Dolného Žitného ostrova (Slovenská republika), 
131 občanov z Vértes – Gerecse Vidékfejlesztési Közösség (Maďarsko), 45 občanov z obce 
Ács (Maďarsko), 47 občanov z obce Kocs (Maďarsko), 15 občanov z mesta Dumbravita 
(Rumunsko), 30 občanov z mesta Nový Knín (Česká republika), 15 občanov z Association of 
Danube River Municipalities „Danube“ (Bulharská republika), 15 občanov z Centrum Kultury 
w Jedlinie-Zdroju (Poľská republika), 41 občanov z Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita (Rumunsko). 
 
Stretnutie sa uskutočnilo v obci Zlatná na Ostrove v Slovenskej republike v dňoch od 
5.7.2013 do 7.7.2013. 
 
 
Dňa 5.7.2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na zoznámenie sa s účastníkmi z 
partnerských obcí a organizácií. Konalo sa slávnostné privítanie hostí z partnerských obcí a 
organizácií. Každý partner sa predstavil a prezentoval svoju organizáciu. Ďalej sa konalo 
slávnostné otvorenie EU informačného stánku, prezentácia o EÚ a otvorenie výstavy 
(fotografií, umeleckých diel). Večer sa konalo kultúrne predstavenie, na ktorom vystupovali 
občania z partnerských organizácií, prezentovali ľudové tance a ľudové piesne typické pre 
daný región.  
 
Dňa 6.7.2013 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na tradíciu obce Zlatná na Ostrove 
a partnera Nový Knín. Konal sa celodenný program na brehu Dunaja – ryžovanie zlata. Ďalej 
sa konali rodinné programy, partneri predstavili svoje tradičné remeslá, tradičnú kuchyňu, 
kultúrne vystúpenia, športové aktivity. Konalo sa aj stretnutie mladých detektívov, ktorí 
svojimi fotografiami poukázali na problémy v partnerských obciach, mestách. Spolu 
so zástupcami partnerov diskutovali o možných riešeniach miestnych problémov. 
 
Dňa 7.7.2013 účastníci stretnutia sa spoločne zúčastnili na omši. Následne sa konalo 
stretnutie partnerov, na ktorom partneri diskutovali o možnostiach budúcej spolupráce a 
nasledovalo slávnostné podpisovanie partnerských zmlúv. Obec Zlatná na Ostrove 
podpísala priateľskú partnerskú zmluvu s obcou Kocs (Maďarsko), so združením Vértes – 
Gerecse Vidékfejlesztési Közösség (Maďarsko), s mestom Novým Knín (Česká republika), 
s mestom Dumbravita (Rumunsko), so združením Association of Danube River Municipalities 
„Danube“ (Bulharská republika), s Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju (Poľská republika), s 
Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita 
(Rumunsko).  
 
 
 



Ciele projektu: 
 

- Vzájomné spoznávanie sa medzi občanmi partnerov, vymieňanie skúseností, 
spoznávanie kultúry, tradícií, názorov a hodnôt a uvedomenie si dôležitosti udržiavať 
jedinečnosť každého Európskeho národa a zároveň budovať zjednotenú Európu.  

- Skúsenosť aktívnej občianskej účasti na miestnej úrovni 
- Podnecovanie občanov, aby sa angažovali na európskej úrovni a prispeli tým 

k rozvoju aktívneho európskeho občianstva. 
- Posilňovanie zodpovednosti účastníkov za európsku integráciu. 

 
 
 


