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 V posledných rokoch v obci Kalinkovo došlo k realizácii niekoľkých rozvojových aktivít 

prostredníctvom projektových zdrojov: napr. odpadové hospodárstvo (OPZP-PO-11-3,932.659,86 Eur) 

či IROP - Prístavba a prestavba školy (1,6 mil eur)  Rozvojové aktivity obce však pokračujú, a to vo 

forme cezhraničného projektu s názvom „Religion“ (kód: SKHU/WETA/1901/1.1/313), 

implementovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská 

republika-Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 

49 977,45 eur. Celkový rozpočet obce v rámci projektu dosahuje 37 647 eur. Maďarským partnerom 

obce Kalinkovo, a zároveň hlavným prijímateľom projektu, je obec Sopronnémeti.  

 Realizácia projektu bola zahájená v septembri 202, pričom na jeho príprave a sa pracovalo už 

od roku 2019. Jeho cieľom je prispieť prostredníctvom rozvojových aktivít k rozšíreniu možností 

kultúrneho a kresťanského vyžitia obyvateľov ako aj prichádzajúcich návštevníkov, k zvyšovaniu 

atraktívnosti slovensko-maďarského pohraničného regiónu, jeho návštevnosti a popularity, k 

prehlbovaniu cezhraničných vzťahov miestnych inštitúcií a obyvateľov, k posilňovaniu kresťanského 

povedomia, ako aj k zachovaniu a k rozširovaniu miestnych tradícií spôsobom, ktorý zároveň poskytuje 

rovnocenné výhody aj neveriacim či nepraktizujúcim obyvateľom oblasti. 

 V rámci danej iniciatívy prebehla rekonštrukcia zadnej časti a interiéru rímskokatolíckeho 

kostola sv. Františka Serafínskeho. Stredná časť kostola bola renovovaná pred 20 rokmi, pred 5 rokmi 

prebehla renovácia jeho strednej časti, veže a strechy. V rámci projektu boli realizované práce na zadnej 

časti kostola a v jeho interiéri, došlo k opraveniu časti strechy, k rekonštrukcii elektroinštalácie, ako aj 

k premaľovaniu stien a stropov. Rekonštrukčné práce boli nevyhnutné nielen z cirkevného hľadiska 

a svätých omši, ale aj z pohľadu kultúrneho života obce, nakoľko je kostol frekventovane dejiskom 

rozličných miestnych podujatí, napr. vianočných a zborových koncertov, dní obce, a pod. Rekonštrukcia 

teda taktiež prispela k zachovaniu kultúrnych hodnôt regiónu a k zvyšovaniu úrovne spomínaných 

podujatí.  

 Na druhej strane hranice, v obci Sopronnémeti, zasa došlo k vybudovaniu pódia a k usporiadaniu 

partnerského stretnutia prepojeného s ekumenickými slávnostnými bohoslužbami, ktoré sa konalo 2. 

októbra.  

Veríme, že táto spolupráca bude v budúcnosti naďalej prekvitať, posilňovať sa a pretrvávať. 

Vieme totiž, že hlavným krokom k ďalšiemu rozvoju je práve kooperácia a vzájomná podpora, čoho 

vzácnym príkladom je aj nás úspešný projekt, ktorý sa nám podarilo dotiahnuť do konca aj v rámci 

súčasných nepriaznivých podmienok.  

 

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie.  

 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte: 

David Gavaľa  

zástupca starostu obce Kalinkovo 

E-mail: starosta@obeckalinkovo.sk  

Tel. číslo: +421 245 989 107  

Web: www.obeckalinkovo.sk  
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