
Január 2007 – spolo čná propagácia miest na výstavách CR v Brne a Bratis lave  
V rámci projektu spoločnej propagácie na výstavách cestovného ruchu doma 
i v zahraničí sa v dňoch 11.1.-13.1.2007  Mesto Nitra zúčastnilo ako 
spoluvystavovateľ Mesta Kroměříž na 16. ročníku veľtrhu turistických možností 
v regiónoch –Regiontour Brno 2007.  
 
Recipročne sa partnerské mesto Kroměříž zúčastnilo na veľtrhu cestovného ruchu  - 
Slovakia tour 2007 v Bratislave v termíne 18.-21.1.2007.  
Spoločnú prezentáciu mesta Kroměříž a Nitry si prišla pozrieť aj delegácia 
z partnerského mesta na čele so starostom mesta p. Milošom Malým. Spolu s ním 
pricestovali p. Petr Pálka, vedúci odboru kultúry, CR a pamiatkovej starostlivosti 
a šéfredaktor „Zpravodaj Kroměříže“ p. Miroslav Karásek. Na stretnutí s primátorom 
mesta p. Jozefom Dvončom hovorili o spoločných projektoch a aktivitách, ktoré 
plánujeme na rok 2007.   
 
 
18.-19.4.2007 – Projekt Ahoj kamarát – návšteva Kro měříža  
V rámci projektu Ahoj kamarát v dňoch 18.-19. apríla 2007  skupina pozostávajúca z 
detí, pedagógov a rodičov MŠ Alexyho, MŠ Hospodárska a MŠ Piaristická v Nitre 
absolvovala bohatý program v partnerskom meste Kroměříž pripravený partnerskými 
materskými školami.   
Projekt je zameraný na spoznávanie ľudových tradícií, vytváranie priateľských 
vzťahov a výmenu pedagogických skúseností, ktorý si pripravili a aktívne realizujú 
učiteľky nitrianskych materských škôl.  
 
14.-15.5.2007 – Konferencia „Dobrovo ľníctvo bez hraníc“ 
V dňoch 14.-15.mája 2007  sa konala medzinárodná konferencia v partnerskom 
mesta Kroměříž na tému Dobrovoľníctvo bez hraníc organizovanou pod záštitou 
mesta Kroměříž a Klubu UNESCO. Skúsenosti s dobrovoľníckou činnosťou ako aj 
konkrétne výsledky vyplývajúce z vytvárania partnerských projektov a programov 
v spolupráci s mesto Nitra prezentovala p. Mariana Kováčová z neziskovej 
organizácie Centrum Slniečko.    
 

Príloha:  

Centrum Slnie čko, n.o. 
P.O. BOX  17 F, 949 01 Nitra, tel./fax : 037/658519 0 

www.centrumslniecko.sk ; e-mail centrumslniecko@sto nline.sk 

 
Vec :    Správa z prezentácie  z konferencie v part nerskom meste 
         Krom ěříž pod názvom : „ Dobrovo ľnictví bez hranic „  
 
V d ňoch 14.5 – 15.5. 2007 som sa zú častnila medzinárodnej 
konferencie usporiadanej partnerským mestom Krom ěříž. 
Spomínaná konferencia sa koná na tému dobrovo ľníctva už nieko ľko 
rokov pod záštitou mesta Krom ěříž a Klubu Unesco. 
V tomto  roku bola téma konferencie :“ Dobrovo ľnictví bez hranic“ , 
kde som prezentovala spoluprácu jednotlivých zainte resovaných 
subjektov do dobrovo ľníckej činnosti a predovšetkým výsledky u nás 
pomerne nového javu v oblasti dobrovo ľníctva a to firemnej 



filantropie formou podpory dobrovo ľníckych aktivít pracovníkov 
firmy. Nezisková organizácia má s touto dobrovo ľníckou aktivitou 
nemalé skúsenosti, nako ľko už viac ako 3 roky pracuje 
s dobrovo ľníkmi z fi T-com, v minulom roku rozbehla spoluprác u 
s Citigroup a v tomto roku s fi Orange. 
Takisto sme prezentovali i spoluprácu s americkými dobrovo ľníkmi, 
ktorá vznikla v ďaka vytváraniu partnerských projektov a programov 
v spolupráci s mestom Nitra. 
Vyzdvihla som i intenzívnu spoluprácu s mestom Nitr a , jeho 
zástupcami a hne ď v úvode som po ďakovala za možnos ť prezentova ť na 
konferencii naše skúsenosti práve s touto formou do brovo ľníckej 
práce primátorovi mesta Nitry. 
Prednáška bude uverejnená i v zborníku, ktorý pris ľúbili zasla ť . 
Na konferencii som získala i nový poh ľad a preh ľad o nových 
možnostiach dobrovo ľníckej práce s rôznymi skupinami obyvate ľstva 
a predovšetkým možnosti uplatnenia našich dobrovo ľníkov v zahrani čí. 
 
Spracovala : Mgr. Mariana Ková čová 
 
 
8.-10.6.2007 – Oficiálna delegácia na mestských osl avách v Krom ěříži   
Na základe pozvania starostom mesta Kroměříž, p. Miloša Malého sa delegácia 
mesta Nitra zúčastnila v dňoch 8.-10. júna 2007  osláv 8. výročia Zapísania záhrad 
a zámku na Listinu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.  
Delegáciu tvorili  p. František Baláž, zástupca primátora Nitry,  p. Dagmar Bojdová,  
vedúca oddelenia kultúry a športu, p. Zuzana Kanásová, poverená vedením 
oddelenia CR a propagácie mesta - NISYS a p. Ľudmila Synaková, šéfredaktorka 
mesačníka Nitra. S delegáciou spoločne cestovali aj p. Miloš Hajnovič, náčelník MsP 
Nitra, ktorý na pracovnom stretnutí s riaditeľom MsP Kroměříž dohodol ďalšiu 
spoluprácu a pozval na MsP Kroměříž na Turnaj MsP v halovom futbale na jeseň 
2007. Vedúca sekretariátu p. Jarmila Juhásová a koordinátorka partnerskej 
spolupráce, p. Katarína Macúchová si na pracovnom stretnutí s organizátormi 
slávností z oddelenia CR, kultúry a pamiatkovej starostlivosti vymenili skúsenosti pri 
organizovaní mestských slávností a s tým spojených protokolárnych záležitostí.  
 
 
9.-10.6.2007 – Dni slovenskej kultúry mesta Nitra v  Krom ěříži 
V dňoch  9.-10. júna 2007  sa v partnerskom meste Kroměříž konali Dni kultúry mesta 
Nitra, na ktorých vystúpili rôzne kultúrne súbory a umelci z Nitry. V Dome kultúry sa 
predstavil svojou tvorbou nitriansky fotograf Henrich Mišovič, na ktorého vernisáži 
zahrala a zatancovala folklórna skupina Furmani.  
Na bohatom kultúrnom programe pripravenom pre obyvateľov Kroměříža ďalej 
participovali skupina DESMOD, Divadelné združenie Le Mon s krátkou freskou 
o počiatkoch kresťanstva vo Veľkej Morave, opätovne Furmani so svojim folklórnym 
hudobným, speváckym a tanečným vystúpením. Staré divadlo sa predstavilo deťom 
so svojim programom  O čiernom klobúku.  
 
K delegácií sa pripojili a slávnostného otvorenia Dní kultúry mesta Nitra dňa 9.6.2007 
sa zúčastnili p. Jozef Dvonč, primátor mesta a p. Ľubomír Martinka, prednosta MsÚ 
Nitra.  
 
 



11.-15.6.2007 – recipro čná návšteva partnerskej školy SPVŠ v Nitre  
V dňoch 11.-15. júna 2007  sa uskutočnila recipročná návšteva pedagógov 
partnerských škôl Strednej poľnohospodárskej a veterinárnej školy v Nitre Na 
pracovnú návštevu pricestovali pedagógovia Taufnerovej strednej odbornej školy 
z Kroměříža spoločne s pedagógmi Strednej odbornej školy veterinárnej 
a zemědelskej z Českých Budějovíc, pričom sa dohodli na pláne výmen študentov 
a pedagógov na rok 2008.  
 
 
21.6.2007 – „Klí če od bran Nitry“ – návšteva detí z Krom ěříža v Nitre  
Dňa 21. júna 2007 pricestovalo do Nitry 33 detí a 6 pedagógov Kroměřížskych 
základných škôl, ktoré sa zapojili do projektu „Klíče od bran Nitry“. Počas tejto 
návštevy mohli žiaci z Kroměříža aktívne spoznávať spolu s odborným výkladom 
turistického sprievodcu miesta, o ktorých písali vo svojich esejach, na písanie ktorých 
si získavali informácie v knižnici resp. na internete.  
 
 
26.6.2007- „Poznaj svoje mesto“ – návšteva nitrians kych detí v Krom ěříži 
V rámci projektu „Poznaj svoje mesto“, ktorý organizuje Centrum voľného času 
Domino v spolupráci s mestským informačným centrom NISYS sa dňa 26. júna 2007  
zúčastnilo 36 účastníkov súťaže a 6 pedagógov nitrianskych základných škôl. Počas 
návštevy Kroměříža sa stretli s partnermi v Knihovne Kroměřížska, ktorý organizujú 
obdobnú súťaž pod názvom „Klíče od bran Nitry“. Riaditeľka CVČ Domino sa 
dohodla so zástupkyňou knižnice a zároveň radnou Mesta Kroměŕíž p. Danielou 
Hebnarovou na pokračovaní takýchto vzdelávacích akcií oboch miest.   
 
 
4.-6.7.2007- Nitra, milá Nitra- ú časť delegácie z Krom ěříža  
Na pozvanie primátora mesta Nitra sa zúčastnila delegácia v zložení p. Miloš Malý, 
starosta mesta, p. Jiří Jachan, člen MZ a p. Daniela Hebnarová, členka MZ v termíne 
4.-6. júla 2007  mestských osláv Nitra, milá Nitra. Delegácia sa spolu s predstaviteľmi 
mesta Nitra a s predstaviteľmi ostatných pozvaných partnerských miest zúčastnila 
kultúrnych podujatí konaných v rámci mestských slávností v Nitre, ktorého súčasťou 
bola aj prezentácia Nitry ako kandidáta na Európske hlavné mesto kultúry 2013. 
Vyjadrili vôľu podieľať sa na projekte buď svojou priamou alebo konzultačnou 
účasťou. Delegáciu z partnerského mesta sprevádzal zástupca primátora, p. 
František Baláž.  
 
 
27.9.2007 – Svetový de ň cestovného ruchu v Nitre  
Dňa 27. septembra 2007  v rámci aktivít pripomínajúcich si Svetový deň cestovného 
ruchu, ktoré organizovalo na Svätoplukovom námestí odd. CR a propagácie mesta-
NISYS sa svojou prezentáciou pripojilo aj partnerské mesto Kroměříž. Ich 
prezentácia sa tešila veľkej pozornosti, nakoľko mesto Kroměŕíž patrí 
k vyhľadávaným miestam mestského cestovného ruchu s množstvom historických 
dominánt.  
 
 
4.10.2007 – Kontaktná návšteva Knižnice K. Kme ťku v Krom ěříži 
Dňa 4. októbra 2007  absolvovali pracovníčky Krajskej knižnice Karola Kmeťku 
kontaktnú pracovnú návštevu v Kroměříži, počas ktorej navštívili kolegyne 



Kroměřížske knihovny. Pri tejto príležitosti odovzdali detské knihy, ktoré nakúpilo 
Mesto Nitra pre prezentáciu slovenskej kultúry pre tých najmenších v Kroměříži.  
 
 
10.-13.10.2007 – Dni českej kultúry v Nitre  
V dňoch 10.-13.októbra 2007  sa v Nitre uskutočnil druhý ročník Dní českej kultúry. 
Oficiálneho otvorenia v nitrianskej Synagóge spojené s vernisážou výstavy fotografií 
umelcov z Kromeříža p. Františka Zahradníčka a p. Miroslava Piláta sa zúčastnili 
veľvyslanec ČR na Slovensku, J.E. Ján Galuška a delegácia z Kroměříža, v zložení 
p. Ján Slanina,  poslanec mestského zastupiteľstva, p. Petr Pálka, vedúci oddelenia 
kultúry, CR a pamiatkovej starostlivosti a p. Miroslav Karásek, šéfredaktor Zpravodaj 
Kroměříže.  
Mozaiku podujatí s účasťou českých umelcov z partnerských miest Kroměříža 
a Českých Budějovíc tvorili koncerty vážnej a sakrálnej hudby, posedenie pri džeze, 
koncerty rockových a country skupín, výstavy atď. Z partnerského mesta Kroměříž sa 
predstavila country skupina POHODA. Súčasťou celého podujatia boli aj Dni českej 
a moravskej kuchyne v miestnych reštauráciách v centre mesta.  
 
 
13.10.2007.- účasť MsP Krom ěříž na turnaji MsP v Nitre  
Športovú časť mozaiky vyplnil 13. októbra 2007  Turnaj mestských polícií  v halovom 
futbale, na ktorý už po druhý krát pricestovali aj členovia MsP Kroměříž pod vedením 
zástupcu riaditeľa MsP Kroměříž, p. Jaroslava Sigmunda. Deň pred turnajom 
absolvovala delegácia policajtov pracovné stretnutie na MsP v Nitre, kde im 
predstavili rozšírenie kamerového systému ako aj novinky, ktoré MsP Nitra pripravuje 
v budúcnosti.  
 
 
22.-23.11.2007 – projekt Ahoj Kamarát – seminár na tému prosociálna výchova 
v Nitre  
V rámci projektu Ahoj kamarát pripravili v termíne 22.-23. novembra 2007  
pedagógovia nitrianskych materských škôl (MŠ Alexyho, MŠ Hospodárska, MŠ 
Piaristická) v spolupráci so Správou MŠ v Nitre seminár na tému prosociálnej 
výchovy.  Účastníkmi tohto seminára boli pracovníci materských škôl z Kroměříža a 
Nitry a bol spojený s praktickými ukážkami na tému dôstojnosť ľudskej osobnosti 
a pozitívne hodnotenie ľudí.  
 
 
28.-29.11.2007 – pracovné stretnutie pracovníkov ku ltúry a CR v Krom ěříži 
Na základe pozvania starostu mesta Kroměříž, p. Miloša Malého, sa v termíne 28.-
29. novembra 2007  zúčastnili pracovníčky oddelenia CR a propagácie mesta- 
NISYS, oddelenia kultúry a športu a odborné asistentky Katedry manažmentu kultúry 
a turizmu UKF Nitra konferencie organizovanej za účelom priameho prerokovania 
možností ďalšej zahraničnej spolupráce na budúci rok resp. na budúce roky.  
Kultúra a šport - Obe strany podrobne predstavili pripravované podujatie na rok 
2008, na ktorých by sa partnerské mestá mohli vzájomne a recipročne zúčastniť. 
Spomenuté boli podujatia ako Musica Sacra, Nitra, milá Nitra, Kultúrne leto, Zbory 
mestu, Klokočinský jarmok, Dni českej kultúry Festival mladých, kde partnerská 
strana z Kroměříža navrhla umelcov, ktorí by sa mohli na týchto podujatiach 
zúčastniť. /bábkári, jazzová kapela, skupina bubeníkov, súbor Moravan, zabávač 



Gajdoš, divadelné predstavenie Všetko o ženách, predstavenie mladých „Svetlušky“, 
rocková skupina Zabylov a iní./ Do ponuky bola zaradená unikátna zbierka novín 
Miroslava Karáska.  
 
Mesto Kroměříž sa inšpirovalo našimi dňami českej kultúry a v druhej polovici 
októbra 2008 by chceli zorganizovať podujatie Dni česko-slovenskej vzájomnosti, kde 
by sa prezentovalo mesto Nitra svojou kultúrnou a spoločenskou činnosťou ako sú 
výstavy, divadelné a hudobné vystúpenia. V tomto termíne by sa mala uskutočniť aj 
oficiálna návšteva predstaviteľov Nitry v Kroměříži. Oddelenie kultúry a športu MSU 
Nitra zašle zostrih podujatí, na ktorých sa zúčastnili ponúkané kultúrne telesá. Dni 
Unesco, ktoré sa konajú v júni budú v roku 2008 prebiehať podľa zmeneného 
scenára a pod iným organizačným vedením.  
Na stretnutí so starostom mesta p. Malým sa hovorilo o pripravovaných podujatiach 
venovaných spoločnej propagácií miest ako sú veľtrhy CR – GO Regiontour v Brne. 
Starosta vyjadril nádej, že sa zopakuje tradícia stretnutí primátorov partnerských 
miest, ktorá je naplánovaná na 10. januára 2008 v areáli BVV. Recipročne sa 
Kroměříž bude prezentovať na veľtrhu CR – Slovakia tour, kam v termíne 18.januára 
2008 pricestuje aj starosta spoločne s ďalšími predstaviteľmi mesta Kroměříž. 
(pôvodne to malo byť na otvárací deň 17.1.). V neposlednom rade sme na stretnutí 
so starostom mesta skonštatovali, že spolupráca organizácií ako stredné 
poľnohospodárske školy, mestské polície, materské školy, knižnice, apod. bude 
podporovaná aj v budúcich rokoch.  
Na pracovnom stretnutí s riaditeľom Strednej hotelovej školy p. Hajným, kde sa 
nachádza aj detašované pracovisko Univerzity T. Baťu v Zlíne, a sktorými táto škola 
úzko spolupracuje sa hovorilo o prípadnej spolupráci s UKF Nitra, konkrétne Katedra 
manažmentu kultúry a turizmu. Spolupráca by mohla zahŕňať zastrešenie výučby 
odborníkmi z UKF na tejto škole alebo ďalšie vzdelávanie na UKF v Nitre, V každom 
prípade je tu možnosť pre študentov pokračovať po strednej škole v štúdiu na UKF 
v Nitre.  
 


