
         Obecný úrad Tomášov 
 _____________________________________________________________________________  

ul. 1 mája č. 5, 900 44 Tomášov 
• E-mail: obec@tomasov.sk  • web: www.tomasov.sk • 

 
 

 
    Tvoríme partnerstvo. 

www.husk-cbc.eu  
 

Táto tlačová správa nemusí bezpodmienečne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej Únie. 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Súťaž krátkych filmov študentov v rámci slovensko-maďarskej cezhraničnej 

spolupráce s podporou Európskej Únie. 

23.1.2013 

Samosprávy obcí Tomášov a Halászi získali podporu 93 602,85 EUR na zhotovenie 

krátkych filmov predstavujúcich hodnoty Žitného ostrova a Szigetközu. Celkový 

rozpočet projektu je 110 121 EUR. 

 

Kontakty slovenskej obce Tomášov a jej družobnej maďarskej obce Halászi majú už viac ako 10 

ročnú históriu. Spoločenské organizácie, športové oddiely, ako aj školy sú pravidelnými 

účastníkmi spoločných podujatí organizovaných jednotlivými obcami. Obe samosprávy realizovali 

už viacero spoločných projektov v rámci slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce 

a projektov Vyšehradského fondu. 

 

Prvým úspešným spoločným projektom samospráv bol projekt v rámci operačného programu 

INTERREG IIIA. – Susedský program štátov Slovensko-Maďarsko-Ukrajina pod názvom „Rajská 

záhrada“- záruka našej minulosti aj budúcnosti. Niekdajšia „Rajská záhrada“ – obce Žitného 

ostrova a Szigetközu – boli počas stáročí previazané tisíckami vzájomných väzieb. Cieľom 

projektu bolo v spolupráci so slovenskými a maďarskými študentmi pestovať žitnoostrovské a 

szigetközské hodnoty, hľadať spoločné korene, ktoré dnes už upadajú do zabudnutia, spoznanie 

spoločnej histórie a miestnej ľudovej tvorby, prehlbovanie etnografického povedomia. 

 

Úspech tohto projektu posilnil kontakty a prepojenie oboch obcí, čím sa vytvorili aj podmienky 

pre nový úspešný projekt – „Filmcontest“. 
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Naďalej je cieľovým územím zemepisná jednota niekdajšej „Rajskej záhrady“ – Žitného ostrova 

a Szigetközu. Cieľom oboch spolupracujúcich partnerov je, aby sa naďalej posilňovali cezhraničné 

kontakty medzi oboma štátmi prostredníctvom realizácie spoločného turistického a mediálneho 

projektu. 

 

Obe obce vyhlásili filmovú súťaž pre amatérske tímy. Očakávame prihlášky maximálne 

trojčlenných tímov, ktoré zhotovia 1-5 minútové krátke filmy v ľubovoľnom štýle o prírodných, 

architektonických, umeleckých a turistických hodnotách Žitného ostrova a Szigetközu, ako aj o 

ich každodennom živote. Krátke filmy je možné do súťaže zasielať do 22. Apríla 2013. 

Zaslané filmy pomôžu predstaviť a popularizovať hodnoty a atrakcie prihraničných obcí oboch 

štátov. Filmy posúdi odborná porota a zhotovitelia najlepších diel získajú účasť na spoločnom 

letnom tábore, kde sa zúčastnia na pokročilom vzdelávaní a odborných prednáškach o novinkách 

z audiovizuálnej oblasti, strihu a ozvučovania videa atď.  

Ďalšie informácie nájdete na pravidelne udržiavanej web stránke: www.filmcontest.eu  

 

kontakt: 

Márk György Ponácz 

+3620-346-0742 

info@filmcontest.eu 


