
DNI NITRANOV 
 
Pri príležitosti 8. ročníka tradičných mestských slávností Dni Nitranov, ktoré sa konali v dňoch 3.-5. 
júla 2003 , navštívili Nitru delegácie partnerských miest, ktoré privítal viceprimátor p. Miloš Dovičovič. 
České Budějovice boli zastúpené primátorom mesta p. Miroslavom Tetterom, námestkyňou pre 
školstvo, kultúru zdravotníctvo a sociálne veci, p. Vlastou Bohdalovou a námestníkom pre rozvoj 
mesta, dopravu, pamiatkovú starostlivosť, CR a fondy EU, p. Jurajom Tomom.  
Báčsky Petrovec bol zastúpený predsedom obce Báčsky Petrovec p. Pavlom Zimom a právnou 
poradkyňou obce p. Katarínou Rašetovou.  
Oficiálne delegácie sa zúčastnili slávnostného otvorenia Synagógy v Nitre ako i slávnostnej Cyrilo-
metodskej akadémie v Divadle A. Bagara v Nitre. Počas pracovných stretnutí si vzájomne vymenili 
skúsenosti v oblasti práce jednotlivých samospráv. 
Cyrilo-metodskej akadémie sa zúčastnila aj veľvyslankyňa SR v Austrálii, J.E. Anna Tureničová, ktorá 
vysoko ohodnotila aktívnu spoluprácu medzi Nitrou a austrálskym mestom Gosford. Pri návšteve Nitry 
ju sprevádzal manžel spolu s austrálskou maliarkou slovenského pôvodu p. Natashi Florean, u ktorých 
návšteva Nitry zanechala hlboký dojem.  
V rámci „Pozdravov z partnerských miest“, ktoré sú súčasťou tradičných osláv na Svätoplukovom 
námestí sa predstavili umelecké, folklórne a hudobné skupiny z partnerských miest Nitry: hudobná 
skupina Popráci z Českých Budějovíc, Folklórny súbor Maki a hudobná skupina Erato zo Zielonej 
Gory a folklórny súbor Biseri Slavonije z Osijeku.  
Súbor z Osijeku bol sprevádzaný aj koordinátorkou pre partnerskú spoluprácu v oblasti kultúru p. 
Karmen Krajinou a súbory zo Zielonej Gory sprevádzal vedúci oddelenia kultúry mesta Zielona Gora, 
p. Jan Szachovicz, ktorí na pracovných stretnutiach v NISYSe pripravovali plán spolupráce na budúci 
rok. 
 
 
Návšteva Českých Bud ějovíc (14.-16.2.2003) 
 
V dňoch 14.-16. februára 2003 navštívila partnerské mesto České Budějovice na pozvanie primátora 
Miroslava Tettera delegácia mesta Nitra. Jej členmi boli primátor mesta Nitra        p. Ferdinand Vítek, 
viceprimátor p. Miloš Dovičovič a asistentka primátora p. Henrieta Halenárová. Zúčastnili sa tradičných 
"Dní slovenskej kultúry", ktoré vyvrcholili Radničným bálom nesúcim sa v duchu česko-slovenskej 
tradície. Súčasťou programu bola účasť delegácie na prezentácii integračného procesu Slovenskej 
republiky do Európskej únie.  
Predmetom rokovaní primátorov boli otázky fungovania mestskej samosprávy, jej financovania a 
problematiky prechodu kompetencií štátu na samosprávne orgány.  
 
 
 
České Bud ějovice, Česká republika (15. - 16. 2. 2002) 
 
Nitra ako partnerské mesto Českých Budějovíc sa v dňoch 15.-16.2.2002 zúčastnila na 3. ročníku Dní 
slovenskej kultúry. Do bohatého programu kultúrnych dní zapadla výstava pod názvom Bibliofílie – 
nitrianska grafika, ktorej vernisáž sa uskutočnila v Radničnej výstavnej sieni. Na otvorení výstavy sa 
zúčastnil aj veľvyslanec SR v ČR Ladislav Ballek, na čele delegácie Mesta Nitra bol zástupca 
primátora Vladimír Baláž s manželkou. Výstavu tvorili diela špičkových grafikov – výtvarníkov – Karola 
Felixa, Vojtecha Kolenčíka, Jozefa Bausa a Karola Barona, ktorí sú s Nitrou spätí ako rodáci, alebo tu 
pôsobia. Komisárom výstavy bol Pavol Sika. V rámci Dní slovenskej kultúry sa v Juhočeskom divadle 
v pondelok 11.2.2002 predstavili verejnosti herci Divadla Andreja Bagara, ktorí uviedli hru S láskou sa 
neradno zahrávať.  
 
 
 
 
Pracovné stretnutie v Nitre 
 
V dňoch 8. – 9. novembra  2001 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 2 – člennej delegácie z Českých 
Budejovíc,  Vlasta Bohdalová – námestkyňa primátora pre kultúru, školstvo a sociálne záležitosti  a Iva 
Sedláková – vedúca odboru kultúry Magistrátu mesta České Budejovice rokovali ohľadom prípravy 
akcie Dni slovenskej kultúry, ktorá sa už druhý krát uskutoční vo februári 2002 v Českých 



Budejoviciach.   Zástupcovia Českých Budejovíc sa stretli s pani Bereseckou  z DAB v Nitre 
a Františkom Kolářom, vedúcim komisie kultúry. Na základe pracovného stretnutia sa dohodli na 
predbežnom pláne kultúrnych aktivít, ktoré zabezpečí Mesto Nitra. Do konca tohto kalendárneho roka 
preverí František Kolář možnosti zabezpečenia týchto aktivít a plán zrealizovateľných aktivít sa zašle 
na Magistrát mesta České Budejovice.  
 
 


