
Krom ěříž, Česká republika  
 
 
V rámci recipročného projektu spoločnej propagácie na výstavách cestovného ruchu 
doma a v zahraničí, dohodnutého na minuloročnej konferencii partnerských miest 
v Nitre sa v dňoch 12.-14. januára 2006 mesto Nitra predstavilo ako 
spoluvystavovateľ regiónu Kroměříž na výstave Regiontour Brno 2006. 
 
 
 
Partnerské mesto Kroměříž sa recipročne v dňoch 26.-29. januára 2006  zúčastnilo 
ako spoluvystavovateľ mesta Nitra na výstave Slovakiatour v Bratislave. Na otvorení 
spoločnej prezentácie sa zúčastnili zástupcovia mesta Kroměříž. Na pracovnom 
stretnutí s p. Petrom Pálkom, vedúcim odboru kultúry, CR a pamiatkovej starostlivosti 
Mesta Kroměříž sme hovorili o spoločných projektoch a aktivitách, ktoré plánujeme 
na rok 2006.  
 
 
4.-7.5.2006 – Dni českej kultúry v Nitre 
4.-5.5.2006 – Oficiálna delegácia Krom ěříža na Dňoch českej kultúry  
V termíne 4.-7. mája 2006 sa v Nitre konali Dni českej kultúry. V spolupráci s našimi 
partnerskými mestami České Budějovice a Kroměříž bolo pripravených množstvo 
kultúrnych, športových a spoločenských udalostí. Mesto Kroměříž podporilo túto novo 
vznikajúcu tradíciu výstavou prác maliarky Zdeny Dvořákovej v nitrianskej synagóge, 
ktorej vernisáž bola súčasťou otváracieho ceremoniálu Dní českej kultúry v Nitre. 
V spolupráci s reštauráciami na pešej zóne sa uskutočnili Dni českej a moravskej 
kuchyne.  
 
Na pozvanie primátora mesta Nitry pricestovali v dňoch 4. a 5. mája 2006 na 
oficiálnu návštevu p. Petr Dvořáček, starosta, s místostarostami, p. Jitkou 
Dvořákovou, p. Petrom Sedláčkom. Ďalšími členmi delegácie boli p. Jaroslav Adamík 
člen Rady mesta, p. Vladimír Kenša, člen mestského zastupiteľstva, p. Petr Pálka, 
vedúci odboru kultúry, cestovného ruchu a pamiatkovej starostlivosti, p. Daniela 
Hebnarová, zástupkyňa riaditeľa Knižnice Kroměřížska, p. Božena Floriánová, 
riaditeľka Strednej odbornej školy veterinárnej. Spolu s predstaviteľmi mesta Nitra 
a České Budějovice absolvovali bohatý kultúrny a spoločenský program.  
 
Pripravovaný volejbalový turnaj junioriek O Pohár primátora mesta Nitry s účasťou 
českobudějovických volejbalistiek sa v rámci podujatia Dni českej kultúry v Nitre 
nakoniec  neuskutočnil z dôvodu nedostatočného počtu družstiev. Podujatie 
podobného charakteru sa uskutoční v náhradnom termíne na jeseň tohto roku.  
 
 
 
 
5.-7.5.2006 MsP Krom ěříž na partnerskej návšteve v Nitre 
V dňoch 5.-7. mája 2006 pricestovali na pracovnú návštevu Nitry príslušníci Mestskej 
polície v Kroměříži. Na MsP Nitra si vymenili skúsenosti a oboznámili sa 
s podmienkami práce v oboch mestách. Zástupca riaditeľa MsP Kroměříž pozval 
príslušníkov MsP Nitra na recipročnú návštevu do Kroměříža v roku 2007. Dňa 



6.5.2006 sa obe mestské polície zúčastnili  na turnaji mestských polícií v halovom 
futbale O Pohár primátora mesta Nitry, ktorý sa konal v termíne 6. mája 2006 v Nitre.  
 
 
 
15.-16.5.2006 Centrum Slnie čko n.o. na konferencii o dobrovo ľníctve 
V dňoch 15.-16.mája 2006  sa konala v partnerskom meste Kroměříž konferencia pod 
názvom  Dobrovoľníctvo – ochrana pred sociálnym vylúčením, kde mesto Nitra 
reprezentovali p. Mariana Kováčová a p. Ivana Beláková z  neziskovej organizácie 
Centrum Slniečko,n.o. s referátom „Dobrovoľníctvo – významný faktor v oblasti 
pomoci deťom.  
Počas konferencie ďalej prezentovali skúsenosti s dobrovoľníckou prácou, riadenia 
a plánovania dobrovoľníckej činnosti, možnosti zapojenia aj nezamestnaných. 
Významnou informáciu zúčastnených bola informácia o firemnej filantropii 
jednotlivých firiem na Slovensku ohľadom podpory dobrovoľníctva na pracovisku.  
 
 
 
19.5.2006 – Ahoj kamarát - návšteva materských škôl  z Krom ěříža 
Dňa 19. mája 2006  pricestovali v rámci projektu „Ahoj kamarát“, na recipročnú 
návštevu Nitry deti, rodičia a pedagógovia družobnej materskej školy v Kroměříži. 
Spoločne s nimi pricestovala aj vicestarostka Kroměříža, p. Jitka Dvořáková. 
Projekt je zameraný na výmenu skúsenosti pri výchove a práce s deťmi zameraného 
na estetickú výchovu cez vyjadrenie pocitov a zážitkov. Nitrianske materské školy 
v spolupráci s NISYSom pripravili pre účastníkov zaujímavý program, ktorý zahŕňal 
návštevu zapojených materských škôl (MŠ Alexyho, MŠ Hospodárska, MŠ 
Piaristická), návštevu Nitrianskeho kniežactva na Kyneku a prehliadku mesta so 
sprievodcom.  
 
 
 
 
8.-10.6.2006 – Konferencia Historické záhrady 2006 v Krom ěříži 
V dňoch 8.-9. júna 2006 sa v partnerskom meste Kroměříž konala odborná 
konferencia „Historické záhrady Kroměříž 2006“ na tému „Umenie a spoločenský 
život v historických záhradách“. Konferencie sa zúčastnili p. Zoltán Balko, vedúci 
oddelenia životného prostredia a p. Ľudmila Šterdasová, referent pre tvorbu 
a evidenciu zelene. p. Balko počas svojej odbornej prednášky na konferencii hovoril 
o problémoch využitia historických parkov a záhrad v Nitre a okolí.  
 
 
 
9.-11.6.2006 - Oficiálna návšteva Krom ěříža 
Na základe pozvania starostom mesta Kroměříž Ing. Petrom Dvořáčkom sa 
delegácia mesta Nitra zúčastnila v dňoch 9.-11. júna 2006  osláv 7. výročia zapísania 
záhrad a zámku na Listinu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Unesco.   
Delegáciu tvorili obaja viceprimátori- p. František Baláž a p. Miloš Dovičovič, ďalej 
poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Nitra - p. Vladimír Libant, p. Daniel Balko 
a referentky pre kultúru a šport p. Mariana Záturová a p. Mariana Krajmerová. 
Spoločne s nimi cestovala aj riaditeľka Krajského osvetového strediska v Nitre, p. 



Daniela Gundová, ktorá aktívne spolupracovala s Mestom Nitra pri organizovaní Dní 
českej kultúry v máji v Nitre.  
Delegáciu spolu s predstaviteľmi ďalších partnerských miest Kroměříža z Poľska 
a Francúzska prijal na radnici prijal p. Petr Dvořáček, starosta mesta Kroměříž spolu 
so svojimi zástupcami.  
Delegácia sa zúčastnila bohatého kultúrneho programu, ktoré mesto Kroměříž 
pripravilo pre delegácie a obyvateľov mesta.  
 
 
 
 
Na pozvanie primátora mesta Nitra sa zúčastnila  trojčlenná delegáciav v zložení 2 
vicestarostov mesta Kroměříž,  p. Jitky Dvořákovej a p. Petra Dvořáčka a 
šéfredaktora Zpravodaja města, p. Miroslava Karáska v termíne 4.-5. júla 2006 
mestských osláv Nitra, milá Nitra. Oficiálna delegácia z Kroměříža sa spolu 
s predstaviteľmi mesta Nitra a s predstaviteľmi ostatných pozvaných partnerských 
miest zúčastnila kultúrnych podujatí konaných v rámci mestských slávností v Nitre. 
Šéfredaktor mestského magazínu, p. Miroslav Karásek si na stretnutí v NISYSe 
vymenil skúsenosti dokumentovania kultúrnych a spoločenských udalostí mesta so 
šéfredaktorkou mesačníka Nitra, p. Ľudmilou Synakovou. Zároveň sa dohodli na 
pokračovaní výmeny príspevkov z oboch miest v mestských magazínoch. Delegáciu 
z partnerského mesta sprevádzal viceprimátor Nitry, p. Miloš Dovičovič.  
 
 
 
23.-30.7. 2006 – Tralaškola na workshope „Výtvarné setkání v Krom ěříži“ 
Na pozvanie mesta Kroměříž a Združenia priateľov výtvarného umenia sa v termíne 
23.-30. júla 2006  zúčastnila Súkromná základná umelecká škola TRALAŠKOLA (7 
žiačok I. a II. stupňa výtvarného odboru školy a 1 pedagóg) výtvarného workshopu 
pod názvom „Výtvarné setkáni v Kroměříži“. Jednalo sa o stretnutie amatérskych 
výtvarníkov, pedagógov a študentov z partnerských miest. Výsledkom tohto podujatia 
bola výstava „Pod modrým nebem 2006“ na Veľkom námestí v Kroměříži, kde sa 
okrem Nitry prezentovali amatérski výtvarníci z Čiech, Slovenska, Poľska, Rakúska 
a Francúzska.  
 
 
 
18.9. - 19.9.2006 – Športové stretnutie materských škôl v Krom ěříži 
Na základe pozvania Mesta Kroměříž a partnerskej materskej školy na Kollárovej 
ulici v Kroměříži sa  v termíne 18.-19. septembra 2006  zúčastnili učiteľky a deti 
nitrianskych materských škôl (MŠ Alexyho, MŠ Piaristická, MŠ Hospodárska) 
športového stretnutia pre materské školy. Toto stretnutie je výsledkom veľmi aktívnej 
spolupráce medzi materskými školami v rámci projektu Ahoj kamarát. Pre deti 
a učiteľky bol pripravený bohatý program, ktorého súčasťou bola návšteva ZOO 
Lešná.  
 
 
 
 
10.10.-11.10. 2006 – Konferencia podpory CR v meste  Krom ěříž 



V dňoch 10.-11. októbra 2006  sa konala v Kroměříži konferencia pri príležitosti 
prezentácie propagačných materiálov vydaných v rámci „Projektu rozvoja cestovného 
ruchu v Kroměříži“, realizovaného v spolupráci s Európskym fondom pre regionálny 
rozvoj, Ministerstvom pre miestny rozvoj a Zlínskym krajom. Na základe pozvania 
Mesta Kroměříž sa tejto konferencie zúčastnili pracovníčky mestského informačného 
centra NISYS, ktoré mali možnosť získať a podeliť sa o skúsenosti pri tvorbe 
úspešného vypracovávania projektov EU v cestovnom ruchu a partnerskej 
spolupráci, tvorbe marketingovej stratégie týkajúcej sa kompletného balíka 
prospektov orientovaných nielen na návštevníka mesta ale aj na domácich 
obyvateľov. Vedúca NISYS, p. Ivona Fraňová prezentovala činnosť a fungovanie 
mestského informačného centra v Nitre.    
 
 
 
13.10.2006 – Exkurzia Krom ěříža v rámci projektu „Nitra, moje mesto“ 
Projekt „Nitra, moje mesto“, ktorý organizuje Centrum voľného času DOMINO 
v spolupráci s mestským informačným centrom NISYS sa tento rok rozšíril 
o spoznávanie partnerského mesta Kroměříž. Dňa 13. októbra 2006  pripravili 
jednodňovú exkurziu Kroměříža, ktorej sa zúčastnilo 36 účastníkov súťaže a 9 
pedagógov nitrianskych základných škôl.  
 
 
 
17.10.2006 – Prezentácia propaga čných materiálov Krom ěříža v Nitre 
Dňa 17. októbra 2006  sa konalo pracovné stretnutie z oblasti cestovného ruchu 
a propagácie so zástupcami z partnerského mesta Kroměříž na tému „Marketingová 
komunikácia v cestovnom ruchu“, na ktorom boli predstavené reprezentačná kniha, 
propagačné materiály a DVD o Kroměříži, realizované v rámci projektu podpory 
cestovného ruchu. Tohto pracovného stretnutia s vicestarostkou mesta p. Jitkou 
Dvořákovou  a vedcúcim odboru kultúry, cestovného ruchu a pamiatkovej 
starostlivosti, p. Petrom Pálkom sa zúčastnili študenti, študujúci cestovný ruch, 
marketingovú komunikáciu na nitrianskych stredných školách, UKF Nitra ako aj 
odborná verejnosť Nitry.   


