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Tlačová správa 

Profesionalita, kultúra, šport - spolupráca medzi obcami Zemné a 

Mosonszolnok 

acronym: PROFCULTSPORTCOOP 

 

Na zverejnenie: okamžité zverejnenie 

Mediálny kontakt: Judit Csókás – projektová manažérka 

e-mail: judit.csokas@gmail.com 

 

Obec Zemné a Mosonszolnok Község Önkormányzata získali dotáciu z Programu spolupráce Interreg 

V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov v rámci prioritnej osi PO4 – Podpora 

cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb  žijúcich v pohraničnej oblasti. 

 

Vedúcim partnerom projektu číslo SKHU/WETA/1901/4.1/027 je obec Zemné, partnerom projektu na 

maďarskej strane je obec Mosonszolnok. 

Celkový rozpočet projektu je 58.800,80 EUR, z toho dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

je 49.980,68 EUR. 

 

Cieľom projektu je rozšíriť inštitucionálnu spoluprácu medzi obcami Zemné a Mosonszolnok 

organizovaním profesionálnych a kultúrnych programov. V roku 2010 bola uzavretá partnerská zmluva 

medzi oboma obcami ale spolupráca medzi nimi už trvá niekoľko desaťročí, v rámci čoho sa tie dve 

samosprávy a ich obecné zastupitelstvá, neziskové organizácie obcí a aj základné školy organizujú 

spoločné programy niekoľkokrát do roka. V projekte kladieme veľký dôraz na kulturálne aktivity  ale aj 

na profesionálne programy. 

U oboch projektových partnerov organizujeme také aktivity, kde pozývame starostov z oboch 

regiónov, spolupracujúcich v mikroregionálnych organizáciách, v skupinách programu LEADER, aby si 

vymieňali skúsenosti a prezentovali dobré príklady v oblasti životného prostredia, turistiky a kultúrnych 

otázok a diskutovali o svojich rozvojových plánoch v týchto oblastiach a predstavili aj ich potenciál pre 

rozvoj a vybudovanie priemyselných parkov. 

 

Spolupráca miestnych neziskových organizácií v rámci projektu sa bude skladať zo spoločných podujatí 

požiarnych a športových organizácií, kde sa okrem športu a zábavy vymenia aj odborné skúsenosti. Pre 
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deti základných škôl z oboch obcí bude organizované herecký a tvorivý tábor s vedením odborníka 

v Zemnom. Účastníci tábora v rámci projektu navštívia Mosonszolnok a pamätihodnosti okolia. 

 

Naše spoločné kultúrne podujatia sa zameriavajú najmä na zachovanie tradícií a gastronómie. 

 

Považujeme za dôležité zachovať dedičstvo Aniána Jedlika, ktorý sa narodil v Zemnom. Podujatie na 

jeho pamiatku sa začína vedeckým sympóziom a v rámci podujatia cena Aniána Jedlika prisúdená 

kuratóriom bude odovzdaná vedcovi, ktorý dosiahol vynikajúce výsledky v maďarských prírodných 

vedách na Slovensku. 

V rámci projektu bude nakrúcaný súhrnný film o podujatiach, vytvoria sa aj informačné letáky a plagáty 

o aktivitách projektu. 

 

Cieľom projektu je rozvíjať spoluprácu medzi obcami a regiónom týchto obcí na kultúrnej a odbornej 

úrovni s organizovaním ročne najmenej 9 spoločných podujatí. 

 

 

 

„Projekt je podporený Európskou úniou a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja.“ 

„Obsah tejto tlačovej správi nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“ 

 

 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktuje:  

 

Meno, funkcia: Judit Csókás – projektová manažérka 

E-mail: judit.csokas@gmail.com 

Mobilné číslo: +421 944 518 705 
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