
 

 

 

Projekt Objectivity+creativity=successful Europe – Don’t let yourself be 
manipulated! financovala Európska únia v rámci programu  

Európa pre občanov 

 

 

Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest" 
 

Účasť: projekt umoţnil stretnutie 523 občanov, z ktorých 39 pochádzalo z mesta Viedeň - Sankt Stephan Verein 
(Rakúsko), 43 z mesta Budapešť - Szembenézés Foundation (Maďarsko), 5 z mesta Berlín - KOLO e.V. 
(Nemecko), 90 z mesta Halászi – Halászi Hagyományőrző Egyesület (Maďarsko), 6 z mesta Krajevna skupnost 
Dolga vas (Slovinsko) a 340 z mesta Bratislava - RATIO EDUCATIONIS (Slovensko). 
 
Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v Bratislave (Slovensko) od 15/04/2018 do 17/04/2018. 
 
Stručný opis: 
Program projektu sa realizoval spoločne s našimi zahraničnými hosťami.  
V nedeľu, 15. apríla 2018 sme po pricestovaní jednotlivých skupín o 14:00 hod slávnostne otvorili naše podujatie, 
v rámci čoho sa v krátkosti predstavili aj naši partneri. Potom sa konala multikultúrna prehliadka hlavného mesta, 
a kto mal záujem, mohol sa zúčastniť návštevy moslimskej modlitebne. Tu sa dozvedeli informácie 
o zástupcov islamského vierovyznania na Slovensku a mohli si prezrieť aj priestory slúţiace na modlenie. Od 
17:00 sa konal interkultúrny program v Spoločenskom dome Nivy. Krásnym folklórnym programom nás potešila 
formácia Szőttes a po prestávke sa predviedla skupina Halászi Hagyományőrzők z Maďarska. Nasledovala 
spoločná večera, počas ktorej sme premietali mnoho zaujímavých a uţitočných faktov o Európskej únii a jej 
členských štátov. 
V pondelok, 16. apríla 2018 sa konali rozsiahle programy v znamení tolerancie. V krátkych, interaktívnych 
workshopoch sme  nadväzovali na témy ako: holokaust a jeho následky, ozbrojené konflikty na Blízkom východe, 
vojna na susednej Ukrajine. Do aktivít sa zapájali aj naši hostia, ktorí si ešte doma pripravili krátke prezentácie na 
menované témy. Iní navštívili Most slobody v Devínskej Novej Vsi, kde bol pred neţnou revolúciou ostro sledovaný 
hraničný kontrolný bod medzi Rakúskom a Československom. Teraz je tu cyklomost, na ktorom sa skupina 
účastníkov vyfotila s vlajkou Európskej únie v duchu slobody pohybu. 
O 13:00 sme otvorili Dvor slobody, ktorý bol realizovaný tieţ v medzinárodnej spolupráci. Od našich partnerov sme 
vyzbierali dojmy a asociácie, ktoré ich napadli v kontexte s pojmom: sloboda. Jednotlivé myšlienky sme ilustrovali 
pozoruhodným fotografickým pozadím, čím vznikol zaujímavý vizuálny materiál, z ktorého sme usporiadali 
výstavu. Tým sme upriamili pozornosť na slobody, ktoré ponúka EÚ svojim občanom. Sem sme pozvali aj 
zástupcu IOM (International Organisation for Migration), p. Michala Millu. Viedol krátku konverzáciu na tému 
obchodovania s ľudmi, ktorá veľmi zaujala zúčastnenú mládeţ.  
Od 17:00 sme realizovali dve panelové diskusie v Kultúrnom inštitúte Maďarskej republiky na Štefánikovej ulici. 
Prvá niesla názov „Ideme či ostávame?“ a zamerala sa na migráciu rôzneho charakteru (za prácou, zo študijným 
zámerom či z dôvodu vojnových konfliktov). Po krátkej prestávke sa konala zaujímavá diskusia ohľadom 
mediálnych manipulácií na sociálnych sieťach a iných platformách. 
Tretí deň podujatia, 17. apríl 2018 ponúkal tieţ rôzne témy a moţnosti na aktívne zapojenie sa. Od rána sa konali 
rôzne hry a súťaţe v športovom duchu pre medzinárodné druţstvá v telocvični, iní mali moţnosť zúčastniť sa 
workshopov s utečencami so Sýrie. Počas aktivity sa dozvedeli informácie z prvej ruky o tom, aký je ţivot v krajine, 
ktorú postihla vojna, prečo sa mladý človek rozhodne pre opustenie vlastného domova a na aké konflikty 
a ťaţkosti natrafí v Európe. Záujemcovia sa mohli priamo pýtať od prítomných Sýrčanov na veci, ktoré ich 
zaujímali. Ponúkli sme moţnosť aj navštíviť starších ţidovských občanov v sociálnom zariadení a zoznámiť sa 
s ich neľahkými osudmi. Reflektovali sme aj na voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v 2019. 
V rámci tejto aktivity nám poskytol kvalitnú prednášku o Únii p. profesor Alajos Mészáros, bývalý europoslanec, 
a mládeţ informovala o význame volieb p. Ţelmíra Gerová z Európskeho kontaktného bodu. Poskytli sme aj rôzne 
informačné materiály o jednotlivých inštitúciách a orgánoch Únie. 
Na záver podujatia sme ešte spoločne zasadili kríky ibištekov a vyhodnotili celkový projekt. Hostia dostali pamätné 
predmety a vrátili sa do svojich krajín. 
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