
V rámci tohto projektu bolo zrealizovaných 6 podujatí  

 

Podujatie 1: 

Účasť: Do akcie bolo zapojených 55 občanov, z toho 5 účastníkov z mesta Novo mesto 

(Slovinsko), 2 účastníci z mesta Herceg Novi (Čierna Hora), 4 účastníci z mesto Langenhagen 

a Buhl (Nemecko), 2 účastníci z mesta Torun (Poľsko), 2 účastníci z mesta Vilafranca del 

Penedes (Španielsko), 2 účastníci z mesta Trnava (Slovensko), 2 účastníci z mesta Bihać (Bosna 

a Hercegovina), 35 účastníkov z mesta Vicenza (Taliansko).  

Miesto/Termíny: Udalosť sa konala v talianskej Vicenze od 21.11.2018 do 23.11.2018.  

Krátky popis: Cieľom akcie bolo predstaviť projektový tím a predstaviť pozadie projektu. 

Predstavili sme si základné prvky projektu pre úspešnú implementáciu. Prezreli sme centrum 

mesta Vicenza a okolie, významné a početné príklady architektonických pamiatok. Uskutočnili 

sa dve paralelné prehliadky s cieľom objaviť kultúrne dedičstvo Vicenzy: jedna pre dospelých 

a druhá pre deti. Druhá bola zorganizovaná s cieľom zdôrazniť dôležitosť vzdelávania mladších 

generácií o miestnom kultúrnom dedičstve a zdieľať s partnermi metodiku, ktorá sa na to 

používa. 
 

Podujatie 2 

Do akcie bolo zapojených 103 občanov, z toho 6 účastníkov z mesta Novo mesto (Slovinsko), 

77 účastníkov z mesta Herceg Novi (Čierna Hora), 4 účastníci z mesta Langenhagen a Buhl 

(Nemecko), 3 účastníci z mesto Torun (Poľsko),  2 účastníci z mesta Vilafranca del Penedes 

(Španielsko), 4 účastníci z mesta Trnava (Slovensko), 3 účastníci z mesta Bihać (Bosna a 

Hercegovina), 3 účastníci z mesta Vicenza (Taliansko).  

Miesto/Termíny: Akcia sa konala v Herceg Novi, Čierna Hora, od 11.04.2019 do 13.4.2019. 

Krátky popis: Medzinárodná konferencia „Rozvoj strategického cestovného ruchu založená na 

valorizácii kultúrneho dedičstva“, na ktorej sa zúčastnili účastníci Herceg Novi zo Slovinska, 

Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Poľska, Španielska, Slovenska, Nemecka a Čiernej Hory, 

ako aj zástupcovia Európskej asociácie pre Miestnu demokraciu (ALDA). Konferencia bola 

venovaná predstaveniu osvedčených postupov oceňovania kultúrneho dedičstva v európskych 

mestách a úlohe kultúrneho dedičstva v trvalo udržateľnom rozvoji.  
 

Podujatie 3 

Do akcie bolo zapojených 103 občanov, 72 účastníkov z mesta Novo mesto (Slovinsko), 3 

účastníci z mesta Herceg Novi (Čierna Hora), vrátane 6 účastníkov z mesta Langenhagen a 

Buhl (Nemecko), vrátane 4 účastníkov z mesta Torun (Poľsko), vrátane 5 účastníkov z mesta 

Vilafranca del Penedes (Španielsko), vrátane 5 účastníkov z mesta Trnava (Slovensko), vrátane 

4 účastníkov z mesta Bihać (Bosna a Hercegovina), vrátane 4 účastníkov z mesta mesto Vicenza 

(Taliansko).  

Miesto/Termíny: Udalosť sa konala v Novom meste v Slovinsku od 28.6.2019 do 30.6.2019. 

Krátky popis: Cieľom akcie bola oslava situly - 4. festival života a varenia v dobe železnej. 

Zaujímavý program mal trh - ukážka starodávnych remesiel a výrobkov, food court s nádychom 

doby železnej a kulinárske nápoje, streľba z kuše, scénické predstavenia s hudbou a tancom.  

 

Podujatie 4 

Do akcie bolo zapojených 76 občanov, z toho 8 účastníkov z mesta Novo mesto (Slovinsko), 

3 účastníci z mesta Herceg Novi (Čierna Hora), 6 účastníkov z mesta Langenhagen a Buhl 

(Nemecko), 2 účastníci z mesto Torun (Poľsko), 5 účastníkov z mesta Vilafranca del Penedes 

(Španielsko), 51 účastníkov z mesta Trnava (Slovensko), 1 účastník z mesta Vicenza 

(Taliansko).  

Miesto/Termíny: Podujatie sa konalo v Trnave na Slovensku od 6.9.2019 do 8.9.2019  



Krátky popis: Cieľom podujatia bolo preskúmať kultúrne dedičstvo trnavského regiónu a 

najlepšie zážitky z ich produktov kultúrneho turizmu. Od odborníkov z Oblastnej organizácie 

CR  zazneli cenné skúsenosti a osvedčené postupy. Navštívili sme Tradičný trnavský jarmok s 

ukážkami ľudových remesiel (práca talentovaných rúk kováčov, rezbárstva alebo 

medovnikárov) a špecialitami tradičnej miestnej kuchyne. 

 

Podujatie 5 

Do akcie bolo zapojených 76 občanov, z toho 6 účastníkov z mesta Novo mesto (Slovinsko), 2 

účastníci z mesta Herceg Novi (Čierna Hora), 4 účastníci z mesta Langenhagen a Buhl 

(Nemecko), 3 účastníci z mesto Torun (Poľsko), 55 účastníkov z mesta Vilafranca del Penedes 

(Španielsko), 1 účastník z mesta Bihać (Bosna a Hercegovina), 5 účastníkov z mesta Vicenza 

(Taliansko). 

Miesto/Termíny: Udalosť sa konala vo Vilafranca del Penedes del Penedes, Španielsko, od 

31.10.2019 do 2.11.2019 

Krátky popis: Na spoločnom pracovnom stretnutí,na ktorom sme boli predstavení destinácii 

cestovného ruchu Vilafranca, diskutovali sme o metódach vytvárania kultúrnych znalostí, 

zvyšovania kultúry v spoločnosti a posilňovaní váhy kultúry pri podpore kvalitného kultúrneho 

turizmu. Tiež sme mali možnosť dozvedieť sa o kultúre „castellerov“ prostredníctvom širokého 

spektra aktivít súvisiacich s ich svetom. Ukázali nám, ako svojimi sociálnymi, vzdelávacími a 

športovými hodnotami propagujú a rozvíjajú vedenie a budovanie tímu. 

 

Podujatie 6 

Podujatie bolo rozdelené na dve časti. Prvé stretnutie bolo streamované a zúčastnilo sa ho 11 

účastníkov, z toho 3 účastníci z Nového mesta (Slovinsko), 3 účastníci z mesta Langenhagen a 

Buhl (Nemecko), 1 účastník z mesta Torun (Poľsko), 1 účastník z mesta Vilafranca del Penedes 

(Španielsko), 1 účastník z mesta Bihać (Bosna a Hercegovina), 1 účastník z mesta Vicenza 

(Taliansko), 1 účastník z mesta Trnava (Slovensko) a druhé podujatie naživo v meste Bihać, na 

ktorom sa zúčastnilo 53 občanov, vrátane 13 účastníkov z mesta Novo mesto (Slovinsko), 3 

účastníkov z mesta Herceg Novi (Čierna Hora), vrátane 36 účastníkov z mesta Bihać (Bosna a 

Hercegovina). 

Miesto/Termíny: Podujatie sa konalo online (ZOOM) dňa 13.4.2021 a v Bihaći, Bosna a 

Hercegovina, od 2.7.2021 do 4.7.2021. 

Krátky popis: Záverečná konferencia prispela k zapojeniu občanov a informovanosti o 

kultúrnom dedičstve v niekoľkých európskych partnerských mestách prostredníctvom 

vzdelávania a celoživotného vzdelávania a konala sa v Bihaći. Podujatie oficiálne ukončilo náš 

spoločný projekt, ale nadviazané kontakty medzi partnermi pretrvajú a budú vytvárať spoločné 

príbehy podporované bohatstvom prírodného a kultúrneho dedičstva. 

 


