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   Návrh  na  uznesenie 

   mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, zo dňa 6. marca 2014 

                    

________________________________________________________________________ 

 

 

      K bodu: Zahraničné vzťahy mesta v roku 2013, návrh akcií na rok 2014  

 

 

 

                                                                                                                           

      M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o 

               

 

I. b e r i e  n a v e d o m i e  

 

Správu  o stave zahraničných vzťahov mesta Liptovský Mikuláš v roku 2013  

 

 

 

 II.   s c h v a ľ u j e  

 

  aktivity  mesta Liptovský Mikuláš v oblasti zahraničnej spolupráce na rok 2014  

 

 

 

 

                    

 
               

 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

 

Správa sa predkladá v zmysle schváleného programu rokovaní Mestskej rady a Mestského 

zastupiteľstva na rok 2014. Účelom správy je zhodnotiť aktivity v oblasti zahraničnej spolupráce 

v roku 2013 a predložiť návrh aktivít zahraničnej spolupráce na rok 2014.     

Správa bola prerokovaná v Komisii kultúry a partnerských vzťahov 24. 2. 2014. Pripomienky 

komisie boli zapracované do správy.  

Všetky plánované aktivity sú kryté v rozpočte mesta na rok 2014. 
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Zahraničné vzťahy mesta v roku 2013, návrh akcií na rok 2014  
 

1. Zhodnotenie stavu spolupráce s partnerskými mestami a aktivity v oblasti zahraničnej 

spolupráce v roku 2013  
  

Mesto Liptovský Mikuláš má podpísané partnerské zmluvy s ôsmimi mestami, aktívna spolupráca 

prebieha so siedmimi z nich: Annecy (Francúzsko), Galanta (Slovensko), Kalamaria 

(Grécko), Kemi (Fínsko), Kiskörős (Maďarsko), Opava (Česká republika) a Zywiec (Poľsko). 

S mestom Slovenske Konjice sa od  roku 2011 nerozvíjali žiadne aktívne partnerské vzťahy. Ďalšie 

kontakty sa rozvíjali v rámci aktivít Euroregiónu Tatry, Výboru regiónov EÚ a ďalších inštitúcií. 

Zvýraznili ich aj oficiálne návštevy poľského veľvyslanca Tomasza Chlońa a honorárneho konzula 

Poľska Wislawa Wojasa v našom meste. Ďalšie oficiálne pracovné stretnutia sa konali v Liptovskom 

Mikuláši a Krakowe v rámci spoločnej kandidatúry na usporiadanie zimnej olympiády v roku 2022. 

 

Našimi hlavnými cieľmi v oblasti zahraničnej spolupráce v roku 2013 boli: 
 

a) Udržiavanie a prehlbovanie súčasných aktívnych partnerstiev 
 

V partnerských mestách: Opava, Zywiec, Annecy, Kiskőrös a Galanta sme aktívne  prehlbovali 

spoluprácu vzájomnými návštevami, ktoré boli zamerané na výmenu skúseností a poznatkov medzi 

jednotlivými samosprávami a mestskými inštitúciami. Riešili sme otázky spolupráce a rozvoja 

cestovného ruchu (CR), sociálnej a komunálnej oblasti. Predmetom stretnutí boli aj  spoločné aktivity 

v oblasti kultúry, športu, školstva a mládeže. K najvýznamnejším aktivitám roku 2013 v jednotlivých 

mestách patrili:   
 

Opava – uskutočnili sa tri oficiálne návštevy delegácie z Opavy v Liptovskom Mikuláši počas 

Stoličných dní a Mikulášskeho jarmoku a na podujatí Mosty - Gesharim 2013. V Opave sa začiatkom 

roka uskutočnilo pracovné stretnutie, ktoré bolo zamerané na stanovenie spoločných aktivít 

partnerskej spolupráce. Opätovne boli na dvoch oficiálnych návštevách v Opave delegácie nášho 

mesta (Bezručova Opava a festival Další břehy). Mestská športová olympiáda základných škôl za 

účasti žiakov mikulášskych základných škôl sa uskutočnila v roku 2013 v Opave.    
 

Zywiec – na tri oficiálne návštevy prišla delegácia partnerského mesta Zywiec do Liptovského 

Mikuláša počas Stoličných dní i Mikulášskeho jarmoku a na podujatie Mosty - Gesharim 2013. 

Uskutočnili sa pracovné stretnutia v Zywci ako aj v Liptovskom Mikuláši, ktoré boli zamerané na 

spoluprácu najmä v oblasti kultúrnej výmeny a rozvoja CR. Uskutočnila sa  oficiálna návšteva 

delegácie nášho mesta v Zywci počas VIII. International review „Zywiec Christmas Carol 2013“. 

Prostredníctvom Klastra Liptov a Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) REGION 

LIPTOV ako člena Koalície značiek horských zemí sa uskutočnila súťaž Osobnosť horských zemí.  
 

Annecy – v minulom roku sme si s partnerským mestom Annecy pripomenuli 10. výročie podpisu 

partnerskej zmluvy. Pri tejto príležitosti sme spoločne zorganizovali fotografickú súťaž Predstavujem 

Ti moje mesto. Fotografie mesta Liptovský Mikuláš a jeho okolia boli vystavené v Annecy 

a fotografie z Annecy u nás. Hudobných slávnosti sa aktívne zúčastnilo hudobné teleso Art Septet 

Nicolaus. Oficiálna delegácia sa zúčastnila aj významného športového podujatia Tour de France. V 

auguste sa 4 študentky gymnázia M. M. Hodžu zúčastnili na tradičnom jazykovom pobyte v Annecy. 
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Slávností jazera sa zúčastnila oficiálna delegácia z Liptovského Mikuláša. Hokejového turnaja 

o Pohár primátora mesta Liptovský Mikuláš sa tím žiakov z Annecy, napriek pozvaniu 

a predbežnému záujmu, nezúčastnil. Delegácia z Annecy navštívila Liptovský Mikuláš počas 

Mikulášskeho jarmoku, kedy sa uskutočnila aj vernisáž výstavy fotografickej súťaže. Cenná bola 

spolupráca a výmena skúseností pri organizovaní 2. Európskeho stretnutia Nature & Sports 

EURO´MEET 2013 – konferencie o športoch a voľno-časových aktivitách v prírode (outdoor sports). 
   

Kiskőrös – delegácia navštívila partnerské mesto počas Zberových slávností. Oficiálna návšteva 

z partnerského mesta v Maďarsku sa uskutočnila v Liptovskom Mikuláši počas Stoličných dní  

a podujatia Mosty - Gesharim 2013. 
 

Galanta – naša delegácia navštívila partnerské mesto Galanta tradične počas Galantských trhov 

2013. Oficiálna návšteva z Galanty prišla do Liptovského Mikuláša počas Stoličných dní  a na 

podujatie Mosty - Gesharim 2013.  
 

 Kalamaria – tradičný výmenný letný poznávací pobyt pre deti z L. Mikuláša v Grécku a deti 

z Kalamarie v Liptove sa kvôli zložitej ekonomickej a politickej situácie v Grécku neuskutočnil. 

Z rovnakých dôvodov sa oficiálna delegácia z Kalamárie nezúčastnila ani Stoličných dní.  
 

 Kemi – v minulom roku sa neuskutočnili žiadne oficiálne výmeny delegácií. 

 

b) Rozšírenie partnerskej spolupráce, identifikácia spoločných projektov s partnerskými 

mestami, ktoré by mohli byť financované z rôznych fondov cezhraničnej spolupráce.   
 

V rámci aktivít tohto cieľa sme aktívne spolupracovali hlavne s partnerskými mestami Opava a 

Zywiec. Počas pracovných stretnutí boli definované spoločné problémy a pripravené 

návrhy projektov, ktoré sme pripravovali a  realizovali v rámci Operačného programu cezhraničnej 

spolupráce (OP CS) SR – ČR a SR – PL na roky 2007-2013, ako aj Fondu mikroprojektov a 

Vyšegrádskeho fondu.    

Zywiec – bola podaná žiadosť na financovanie projektu: „Wisehrad Winter Carnival 2014“- žiadosť 

o podporu projektu nebola schválená preto sa daný projekt nerealizoval. 

V spolupráci so Združením Región „Tatry“ (ako oprávnených žiadateľom) bola 1. 7. 2013 podaná 

žiadosť o NFP na realizáciu projektu „Výstavba cyklochodníka v meste Liptovský Mikuláš“ v rámci 

Výzvy MDVaRR, podpora euroregionálnych aktivít na r. 2013. Žiadosť nebola schválená. 

Aktuálne intenzívne rokujeme s partnermi projektu „Historicko-kultúrna-prírodná cesta okolo 

Tatier“, v rámci ktorého môžeme získať finančný príspevok (z Programu cezhraničnej spolupráce PL 

– SK 2007-2013 z prostriedkov ERDF) na realizáciu „Cyklochodníka na trase Žiar – Smrečany – 

Liptovský Mikuláš – Liptovský Trnovec“ v úseku, na ktorý máme platné stavebné povolenie (úsek 

v meste Liptovský Mikuláš – od 5,489 km do 9,802 km). Predpokladaný termín podpisu zmluvy 

o NFP je marec 2014. 

Ešte je „teoretická“ možnosť, že budú podporené projekty zo zásobníka rezervných projektov.  

1/ Projekt: „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v dôsledku prestavby verejnej kultúrnej 

infraštruktúry Domov kultúry v  Jaśle a Liptovskom Mikuláši“  

2/ Projekt: „Turizmus bez hraníc – cezhraničné partnerstvo pre propagáciu a rozvoj turizmu     

regiónov Liptova a Zywca“ 
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Súčasný stav spolupráce, úroveň  a aktivity s partnerskými mestami je uvedený v tabuľke 

 

 

c) Iniciovanie aktivít smerujúcich k rozvoju cestovného ruchu s partnerskými mestami.  

V rámci tohto cieľa sme počas Stoličných dní 2013 a Mikulášskeho jarmoku 2013 pripravili 

prezentáciu mesta a regiónu Liptov.  

Na stretnutí sme vyzvali partnerské mestá na pokračovanie spolupráce v oblasti CR formou:  

- prepojenia webových stránok partnerských miest 

- distribúciu propagačných materiálov v informačných centrách partnerských miest 

- prezentácií mesta na kultúrnych a športových  podujatiach  

 

CZ Opava Aktívna 

+++ 

- oficiálna návšteva delegácie Opavy na Stoličných dňoch, Mikulášskom 

jarmoku a podujatí Mosty – Gesharim 2013 

- oficiálna návšteva delegácie Liptovského Mikuláša na festivaloch 

Bezručova Opava a Další břehy 

- Športová olympiáde žiakov základných škôl 

- spolupráca s MsP  

- realizácia a príprava mikroprojektov 

- kultúrna spolupráca – účasť detského divadelného súboru Rarášci na 

39. ročníku Belopotockého Mikuláša, účasť detského folklórneho 

súboru Úsměv na Detskom folklórnom festivale pod Skalkou, Detský 

folklórny súbor Ďumbier sa zúčastnil 1. detského medzinárodného 

folklórneho festivalu v Opave „Děcka, poče si hrač“ 

PL Zywiec Aktívna 

+++ 

- oficiálna návšteva delegácie  zo Zywca na Stoličných dňoch, 

Mikulášskom jarmoku a podujatí Mosty - Gesharim 2013 

- pracovné stretnutia (1 x Zywiec, 2, x LM) 

- príprava projektu „Zywiec Christmas  Carol 2013“  a festivalu 

„Týždeň Beskydskej kultúry“ 

- realizácia a príprava mikroprojektov 

F Annecy Aktívna 

+++ 

 

- oficiálna návšteva delegácie na Mikulášskom jarmoku 

- výmenný jazykový pobyt 4 študentov v Annecy 

- kultúrna spolupráca (Slávnosti jazera, Slávnosti hudby)  

- športová spolupráca (Tour de France) 

- rozvoj CR (Nature & Sports Euro ´Meet 2013) 

SK Galanta Aktívna 

++ 

- výmena delegácií samospráv na podujatiach Stoličné dni, Galantské 

trhy a Mosty - Gesharim 2013 

 

HU Kiskőrös Aktívna 

+ 

- výmena delegácií partnerských miestna podujatiach  Stoličné dni a 

Zberové slávnosti 

GR Kalama 

ria 

Pasívna 

 

- výmenný pobyt - detské tábory v Kalamarii a LM sa neuskutočnil 

- návšteva delegácie na Stoličných dňoch sa neuskutočnila 
 

FIN Kemi Pasívna 

 

- návšteva delegácie Kemi na Stoličných dňoch sa neuskutočnila 

- záujem o rozvoj CR, spolupráca v oblasti kultúry a športu 
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Prehľadná tabuľka realizovaných aktivít v roku 2013: 
 

 Partner  Prehľad  aktivít  

CZ Opava - pracovné stretnutie v Opave za účelom definovania ďalšej spolupráce v oblasti 

kultúry, príprave a realizácii mikroprojektov (M. Parobek, D. Guráňová, J. 

Kormaníková) 

- Další břehy, 12. - 13. 4. 2013 – delegácia z L. Mikuláša (A. Slafkovský)  

- 1.detský medzinárodný folklórny festival „Děcka, poče si hač“, 24. - 26. 5. 

2013 (DFS Ďumbier) 

- Bezručova Opava, 5. 9. 2013 - delegácia z L. Mikuláša (A. Slafkovský) 

- Mestská športová olympiáda základných škôl (D. Guráňová, Ľ. Fiaminová) 

 

-39. ročník Belopotockého Mikuláš, 14. - 16. 3. 2013 (divadelný súbor Rarášci  

z Opavy) 

- Návšteva delegácie na Stoličných dňoch, 21. – 23. 6. 2013  (Z. Jirásek, T. Elis) 

- Detský folklórny festival pod Sklakou, Ploštín, 24. - 25. 8. 2013 (DFS Úsměv) 

- Návšteva delegácie na Mikulášskom jarmoku, 5. -7. 12. 2013 (Z. Jirásek, J. 

Machovský) 

- Mosty – Gesharim 2013, 9. 10. 2013 (D. Žídek) 

PL Zywiec - „Zywiec Christmas  Carol 2013“ , 12. -13. 1. 2013 (Vŕbové prútie obsadilo 2. 

miesto vo svojej kategórií, J. Gonda, D. Vinčúr, M. Mlnyčeková) 

- festival Birofilia, 15. -16. 6. 2013 (J. Bobák, A. Slafkovský) 

- Týždeň Beskydskej kultúry, 27. 7. – 4. 8. 2013 – oficiálna pozvánka pre 

delegáciu z Liptovského Mikuláša neprišla 

- výstava Jánošík - karpatský zbojník, krst publikácie Jánošík - od skutočnosti 

k legende (spoločný projekt), 6. 9. 2013 – na základe spolupráce Múzea Janka 

Kráľa a mestského múzea v Zywci (pracovníci MJK, M. Mlynčeková) 

 

- Návšteva delegácie na Stoličných dňoch, 21. -23. 6. 2013 (S. Szumlas, J. 

Pawełek) 

- Mosty – Gesharim 2013, 9. 10. 2013 (M. Gibas, J. Gruszka) 

- výchovný koncert „Zywcanie“, 14. 10. 2013 

- Konferencia „Edukacia regionalna“, 17. 10. 2013 (riaditelia a výchovní 

poradcovia ZŠ z Liptovského Mikuláša a Zywca) 

- návšteva delegácie na Mikulášskom jarmoku, 5. - 7. 12. 2013 (M. Czuł, K. Greń, 

M. Fijak, I. Rzyczniak) 
GR Kalamaria - plánované aktivity (návšteva delegácie na Stoličných dňoch, výmenný letný 

pobyt detí v Kalamarii /august/ a v LM) sa neuskutočnili kvôli aktuálnej 

ekonomickej a politickej situácii v Grécku  

F Annecy - Slávnosti hudby, 20. - 23. 6. 2013 (aktívna účasť Art Septet Nicolaus) 

- Tour de France, 19. - 22. 7. 2013 (D. Vinčur, V. Kultán, J. Čefo, M. Trnovský) 

-  Stage linguistique Recontres européennes – jazykový pobyt študentov stredných 

škôl, 1. - 16. 8. 2013 (I. Belková, F. Galicová, A. Jurgošová, A. Pavellová) 

- Fete du Lac, 2. - 5. 8. 2013 (Š. Ganóczy, A. Slafkovský) 

-  Descente des Alpages, 10. - 14. 10. 2013 (R. Devečka, M. Parobek, A. 

Gajancová, M. Mlynčeková) 

 

-  návšteva delegácie na Mikulášskom jarmoku, 5. -7. 12. 2013 (J. C. Fabbian, M. 

J. Fossorier, L. Terriere, Ch. Martzinger) 
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Zhrnutie:  
 

Vzťahy s partnerskými mestami sa rozvíjali v súlade so schválenou Koncepciu partnerských 

vzťahov a cieľmi, ktoré sme si stanovili v pláne na rok 2013. K najväčšej dynamike rozvoja 

partnerských vzťahov a cezhraničnej spolupráce dochádza smerom do Poľska a Českej republiky, čo 

vyplýva z geografickej blízkosti, príbuznosti kultúr a nízkej jazykovej bariéry či možností čerpania 

prostriedkov z fondov cezhraničnej spolupráce. 

Chceme naďalej rozvíjať spoluprácu a ďalšie partnerstvá aj prostredníctvom iných finančných 

mechanizmov ako napr. Vyšegrádsky fond, Town-twinningové projekty a pod.  

 

 

1. Plán aktivít zahraničnej spolupráce  na rok 2014 
 

 

2.1    Hlavné ciele zahraničnej spolupráce: 

 

Hlavné ciele zahraničnej spolupráce mesta Liptovský Mikuláš sú stanovené v súlade so schválenou 

Koncepciou zahraničnej spolupráce s ohľadom na už existujúce konkrétne aktivity a zámery mesta a  

na rozširovanie sfér v oblasti zahraničných kontaktov.   

Zahraničná spolupráca prispieva k rozvoju mesta Liptovský Mikuláš a regiónu Liptov, 

k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, k vzájomnému spoznávaniu a výmene skúseností, ktoré 

smerujú  k lepšiemu pochopeniu  rôznorodostí  národov žijúcich v Európskom priestore.  

    

2.2   Špecifické  ciele zahraničnej spolupráce na rok 2014: 

 

a) Udržiavať a prehlbovať súčasné aktívne partnerstvá s mestami Opava, Zywiec, Kemi, 

Annecy, Kalamaria, Kiskörös a Galanta so zameraním sa na:   

- výmenu skúseností a poznatkov medzi jednotlivými samosprávami a mestskými inštitúciami,  

- výmenu skúseností a získavanie poznatkov v sociálnej oblasti, v oblasti ochrany životného 

prostredia, bezpečnosti a prevencie 

- podporu výmenných a spoločných aktivít v oblasti kultúry, športu, školstva a mládeže 

- príprava spoločných projektov z externých zdrojov na nové plánovacie obdobie (2014 – 2020) 
 

 

 
 

H Kiskörös - Zberové slávnosti, 30. 8. – 19. 9. 2013 (M. Voštináková, J. Barok, A. 

Slafkovský, D. Vinčur) 

 

-  návšteva delegácie na Stoličných dňoch, 21. – 23. 6. 2013 (L. Domonyi, A. 

Pethö. A. Szabados) 

- Mosty - Gesharim 2013, 9. 10. 2013 (A. Pethö, A. Szabodos, G. Nagyová) 

 

SK Galanta - Galantské trhy, 8. - 9. 8. 2013 (M. Parobek, R. Antolová, M. Mlynčeková) 

 

-  návšteva delegácie na Stoličných dňoch, 21. – 23. 6. 2013 (L. Maťašovský, L. 

Fekete, G. Pallya, P. Černý) 

- Mosty - Gesharim 2013, 9. 10. 2013 (L. Maťašovský, L. Fekete, J. Poľakovský, 

G. Pallya) 
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Plánované aktivity v oblasti partnerských vzťahov na rok 2014: 
 

- Výročné trhy: pozvanie oficiálnych delegácií z partnerských miest na Stoličné dni 2014 

a Mikulášsky jarmok 2014, v rámci kultúrneho programu umožniť vystúpenia súborov alebo 

skupín z partnerských miest.   

- Oficiálne návštevy partnerských miest pri príležitosti významných podujatí: na základe 

pozvania partnerských miest. 

- 50 rokov partnerstva s mestom Opava: tento rok si pripomenie okrúhle výročie podpisu 

zmluvy viacerými podujatiami v oboch mestách. 

- Týždeň partnerskej kuchyne: pripraviť jeden Týždeň opavskej kuchyne alebo Týždňa 

zywieckej kuchyne v Liptovskom Mikuláši (v spolupráci so ZHOŠ), spolupráca na príprave 

Týždňa liptovskej kuchyne, resp. Vianočných trhov v Opave a v Zywci. 

- Vzdelávanie: Jazykový pobyt pre žiakov stredných škôl v Annecy. 

- Športová olympiáda mládeže v Liptovskom Mikuláši, športové turnaje žiakov ZŠ – výmena. 

Pomoc pri hľadaní partnerov pre kluby v partnerských mestách.  

- Kultúrna výmena: výmenné výstavy, vystúpenia folklórnych (DFF Pod Skalkou) 

a divadelných súborov, Bezručova Opava / Belopotockého Mikuláš, Týždeň Beskydskej 

kultúry / Východná, Džezový festival – Eurogión bez hraníc, Festival Další  břehy,  Fete de la 

musique -  účasť Art Septet Nicolaus. Aktívna spolupráca pri organizovaní výmenných 

pobytov a iných foriem spolupráce.  

- Cestovný ruch: prezentácia mesta a regiónu Liptov doma a v zahraničí. 

 

b) Aktívne vyhľadávať a identifikovať projekty (mikroprojekty) s partnerskými mestami, 

ktoré by mohli byť financované z fondov cezhraničnej spolupráce a iných zdrojov 
(Vyšegrádsky fond, Town-twining) v oblasti kultúry a športu, cestovného ruchu a pod. 
 

c) Iniciovať aktivity smerujúce k rozvoju cestovného ruchu predovšetkým s partnerskými 

mestami Zywiec a Opava, ale aj Annecy, Kemi, Kiskörös a Kalamaria. Na prezentáciu 

cestovného ruchu a propagáciu regiónu Liptov využiť najvýznamnejšie kultúrne a spoločenské 

podujatia. Spolupracovať s Informačným centrom mesta a osloviť s ponukou spolupráce 

najväčšie subjekty v cestovnom ruchu v našom regióne združené v Klastri Liptov a Oblastnej 

organizácie CR REGION LIPTOV (TMR – Jasná a Tatralandia, Bešeňová, Demänovská Dolina, 

Liptovský Ján, Lúčky, Malinô Brdo, Ružomberok...)    

 

Prezentácie v partnerských mestách - plánované aktivity na rok 2014: 
 

- pripraviť prezentáciu mesta na významných podujatiach partnerských miest Týždeň 

Beskydskej Kultúry v Zywci, Bezručova Opava v Opave, Zberové slávnosti v Kiskőrosi, 

Slávnosti jazera v Annecy, Deň slnovratu v Kemi. Prizvať k spolupráci a na spoluúčasť aj 

subjekty z podnikateľského prostredia v oblasti turistického ruchu.  

- pripraviť prezentáciu regiónu Liptov a možností CR pre zástupcov informačných centier, 

zástupcov cestovných kancelárií a zástupcov médií a pre delegácie z Opavy, Zywca, Kemi, 

Kiskőrosu, Galanty, Annecy, Kalamarie. Cieľom by malo byť dosiahnuť väčší rozvoj v 

oblasti cestovného ruchu a poskytnúť širší priestor pre malých a stredných podnikateľov.  
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Prehľadná tabuľka individuálnych aktivít na rok 2014: 

 

 

 Partner  Návrh  individuálnych aktivít  Termín 

CZ Opava - Návšteva delegácie na Stoličných dňoch 

- Účasť na festivale Další břehy (kultúrna výmena) 

- Stretnutie pracovníkov úradov a poslancov 

- Týždeň opavskej kuchyne v LM   

- Bezručova Opava - Belopotockého Mikuláš (kultúrna výmena) 

- Mestská športová olympiáda – základné školy (LM – Opava) 

- Týždeň liptovskej kuchyne / Vianočné trhy v Opave  

- Návšteva delegácie na Mikulášskom jarmoku 

II Q/14 

II Q/14 

IIQ/IVQ/14  

IIIQ/14 

IIQ/IIIQ /14 

IIIQ/14 

IV Q/14 

IV Q/14 

PR Zywiec - Wisegrad Winter Carnival 2014 

-  Návšteva delegácie na Stoličných dňoch  

-  Týždeň Beskydskej Kultúry - Východná (kultúrna výmena) 

-  Návšteva delegácie na Mikulášskom jarmoku 

I Q/14 

II Q/14 

III Q/14 

IV Q/14  

GR Kalamaria -  Návšteva delegácie na Stoličných dňoch IIQ/14 

F Annecy -  Návšteva delegácie na Stoličných dňoch  

-  Fete de la musique – účasť Art Septet Nicolaus 

-  Študijný jazykový pobyt  vybraných študentov v Annecy 

-  Slávnosti jazera – spolupráca v kultúre a CR 

IIQ/14 

IIQ/14 

IIIQ/14 

III Q/14 

H Kiskörös -   Návšteva delegácie na Stoličných dňoch 

-   Účasť na Národnostné dni v Kiskőrosi (Zberové slávnosti)  - účasť 

súboru Vŕbové prútie 

-   Knižnica G. F. Belopotockého – spolupráca s knižnicou v Kiskőrösi 

-   Návšteva delegácie na Mikulášskom jarmoku 

IIQ/14 

IIIQ/14 

 

III Q/14 

IV/14 

SK Galanta - Návšteva delegácie na Stoličných dňoch 

- Návšteva delegácie na Galantských trhov  

- Návšteva delegácie na Mikulášskom jarmoku 

IIQ/14 

III Q /14 

IV/14 

S  Kemi  - - Návšteva delegácie na Stoličných dňoch,  

- - rozvoj spolupráce v oblasti CR – delegácia na Dni slnovratu  

IIQ/14 

IIQ/14 


