
Krom ěříž, ČR 

JANUÁR 

V dňoch 10.-12. januára 2008 sa Mesto Nitra zúčastnilo 17. medzinárodného veľtrhu 

turistických možností v regiónoch – Regiontour 2008 ako spoluvystavovateľ partnerského 

mesta Kroměříž v expozícii Zlínskeho kraja. Dňa 10. januára sa konalo aj priateľské stretnutie 

zástupcov partnerských miest Kroměříža, ktoré sa zúčastnili za Mesto Nitra p. František 

Baláž, zástupca primátora a p. Katarína Macúchová, vtedajšia referentka pre spoluprácu 

s partnerskými mestami. Spoločne s nimi cestoval aj Ján Vančo, podpredseda Nitrianskeho 

samosprávneho kraja.  

 

Partnerské mesto Kroměříž sa recipročne v dňoch 17.-20. januára 2008 zúčastnilo 

ako spoluvystavovateľ mesta Nitra na výstave ITF Slovakiatour 2008 v Bratislave. Expozíciu 

spoločného stánku si prišla pozrieť aj delegácia z partnerského mesta v zložení p. Miloš Malý, 

starosta, p. Petr Pálka, vedúci odboru kultúry, CR a pamiatkovej starostlivosti a p. Miroslav 

Karásek, šéfredaktor „Zpravodaj Kroměříže“. Na spoločnom stretnutí s viceprimátorom mesta 

p. Štefanom Štefekom  hovorili o možnostiach spoločných projektov a aktivít, ktoré by obe 

mestá mohli pripraviť v budúcnosti ako aj o podpore kandidatúry Nitry na EHMK 2013. 

Delegácia sa stretla aj s novovymenovaným vedúcim odd. CR a propagácie mesta – NISYS, 

p.Jurajom Novákom a p.Dagmar Bojdovou, vedúcou oddelenia kultúry a športu.  

 

Pri príležitosti Reprezentačného mestského plesu organizovaného dňa 26. januára 2008 

v priestoroch PKO v Nitre prijali pozvanie aj delegácie z partnerských miest. Mesto Kroměříž 

zastupovala vicestarostka Kroměříže, p. Jarmila Číhalová. 

 

MAREC 

Na pozvanie Mestského úradu v Kroměříži sa dňa 14. marca 2008 zúčastnili deti 

z CVČ Domino na tradičnom Veľkonočnom jarmoku ľudových remesiel, ktorého atmosféru 

dopĺňali členovia detského folklórneho súboru Borinka s pásmom jarných a veľkonočných 

zvyklostí, piesní a tancov z ponitrianskeho regiónu. Spolu s nimi cestovali  aj 10 členovia 

Mladého parlamentu pri CVČ Domino, ktorí si na stretnutí so Študentským parlamentom 

Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži vymenili skúsenosti pri tvorbe a organizovaní 

voľného času mládeže v meste. Ciele oboch parlamentov sú veľmi podobné, či už je to lepšia 

spolupráca pri pôsobení mestských polícii na mládež a kooperácia v boji proti užívaniu 



omamných látok mládežou. Deti absolvovali prehliadku mesta a navštívili Stredisko voľného 

času „Šipka“, kde sa členovia Mladého parlamentu stretávajú. Koordinátorka nitrianskej 

Mladého parlamentu za CVČ Domino, p. Adela Maškinová pozvala členov študentského 

parlamentu na návštevu nášho mesta, kde by sa mohli dohodnúť na príprave budúceho 

spoločného podujatia oboch miest.  

 

APRÍL 

21. apríla 2008 sa v mestskej športovej hale uskutočnil tanečný maratón detí 

materských škôl  pod názvom „Rytmus života“, na ktorom nechýbali ani deti z partnerských 

materských škôl v Kroměříži. Športové podujatie bolo organizované v rámci projektu „Ahoj 

kamarát“, ktorý je úspešne realizovaný od roku 2005 medzi partnerskými mestami Nitra 

a Kroměříž. Početnú delegáciu detí, rodičov a pedagógov privítal a na záver odovzdal ceny 

zástupca primátora p. Štefan Štefek.  

 

 

MÁJ 

Dňa 22. mája 2008  sa v Nitre uskutočnilo pracovné stretnutie vedúcich odborov 

zaoberajúcich sa kultúrou a spoločenských dianím v mestách. Za mesto Kroměříž  sa 

zúčastnil vedúci odboru kultúry a pamiatkovej starostlivosti mesta Kroměříž p. Petr Pálka, 

vedúca odboru kultúry a športu mesta Nitra p. Dagmar Bojdová a vedúci oddelenia CR 

a propagácie mesta – NISYS p. Juraj Novák. Na stretnutí si  obe strany dohodli účasť súborov 

a umelcov na pripravovaných podujatiach počas Dní UNESCO v Kroměříži v júni 2008, Dni 

česko-slovenskej vzájomnosti v októbri 2008 v Kroměříži a Cyrilo-metodských slávností 

v Nitre v júli 2008  a Dní českej kultúry v októbri 2008. Večer si delegácia z Kroměříže 

pozrela v Divadle A. Bagara muzikál Modrá ruža.   

 

 

JÚN 

Dňa 5. júna 2008 odcestovali na pracovnú návštevu členovia Komisie pre CR 

a zahraničné vzťahy pri MZ v Nitre, ktorí sa zúčastnili na konferencii Historické záhrady 

2008 a stretli sa  s predstaviteľmi mesta Kroměříž. Odborná účasť na tejto konferencii bola 

zastúpená prednáškou pracovníka Arboréta Mlyňany.  

 



Na základe pozvania starostom mesta Kroměříž, p. Miloša Malého sa delegácia mesta 

Nitra zúčastnila dňa 7. júna 2008 osláv 10. výročia Zapísania záhrad a zámku na Listinu 

svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Nitriansku delegáciu tvorili  p. Jozef 

Dvonč, primátor mesta Nitra a p. Ľubomír Martinka, prednosta MsÚ v Nitre. K delegácii sa 

pripojili aj vedúci oddelenia CR a propagácie mesta – NISYS p. Juraj Novák a vtedajšia 

referentka pre spoluprácu s partnerskými mestami p. Katarína Macúchová.  

 

Dňa 10. júna 2008 sa konala v Kroměříži III. celoštátna konferencia  BEZPEČNÁ  

ŠKOLA, na ktorej sa zúčastnili aj predstavitelia mesta Nitry, p. František Baláž, zástupca 

primátora Nitry, p. Dana Barbaričová, koordinátorka Zdravé mesto a p. Viktória  

Mankovecká. Konferencia sa konala na Strednej zdravotnej škole v Kroměříži, bola 

stretnutím odbornej verejnosti k téme – Prevencia úrazov v školách a v školských 

zariadeniach. Zástupcovia Nitry mali možnosť získať informácie a kontakty ľudí čo s týmto 

projektom pracujú už niekoľko rokov a zároveň sa predbežne dohodli na pomoci pri 

zaškoľovaní ľudí pre realizáciu projektu BEZPEČNÁ  ŠKOLA  formou prednášok. 

 

V dňoch 5.-13. júna 2008 sa uskutočnila recipročná návšteva pedagógov a študentov 

partnerských škôl v Strednej poľnohospodárskej a veterinárnej školy v Nitre. Na návštevu 

pricestovali pedagógovia a študenti Taufnerovej strednej odbornej školy z Kroměříže 

spoločne s pedagógmi a študentmi Strednej odbornej školy veterinárnej a zemědelskej z 

Českých Budějovíc, pričom sa dohodli na pláne výmen študentov a pedagógov na rok 2008. 

V spolupráci s NISYS bol pre nich pripravený bohatý program, ktorý pozostával z poznávania 

Nitry a blízkeho okolia. (prehliadka mesta vláčikom, arborétum Mlyňany, žrebčín 

Topoľčianky, Drážovský kostolík, poľnohospodárske múzeum atď).  

 

V rámci projektu „Poznaj svoje mesto“, ktorý organizuje Centrum voľného času 

Domino v spolupráci s mestským informačným centrom NISYS sa dňa 19. júna 2008 

zúčastnilo 44 účastníkov súťaže a 6 pedagógov nitrianskych základných škôl exkurzie mesta 

Kroměříž. Počas návštevy Kroměříže si pozreli zámok a záhrady a navštívili Knihovnu 

Kroměřížska.  

 

JÚL 

Na pozvanie primátora mesta Nitra sa zúčastnila delegácia v zložení p. Miloš Malý, 



starosta mesta, p. Daniela Hebnarová, členka MZ v dňoch 4.-5. júla 2008 Cyrilometodských 

slávností v Nitre. Delegácia sa spolu so zástupcami 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. Delegáciu z partnerského mesta sprevádzal poslanec MZ v Nitre, 

p. Vladimír Libant.  

6. júla 2008 sa v rámci Dňa priateľstva organizovaného v spolupráci s projektovým 

tímom EHMK 2013 predstavila nitrianskej verejnosti v parku na Sihoti hudobná skupina D-

Jazz z Kroměříže, pre ktorých sme tiež pripravili zaujímavú prehliadku Nitry so sprievodcom.  

 

SEPTEMBER 

V Nitre sa Svetový deň cestovného ruchu slávil po štvrtýkrát,  v sobotu 27. septembra 

2008, v informačnom stánku na pešej zóne. Hlavní organizátori osláv Mesto Nitra - NISYS, 

Katedra manažmentu kultúry a turizmu UKF a Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

 pripravili na tento deň pútavú prezentáciu Nitry. Ani tento rok v Nitre nechýbalo partnerské 

mesto Kroměříž, ktoré sa predstavilo ako mesto zapísané do zoznamu historických pamiatok 

UNESCO. Pre všetkých záujemcov boli pripravené propagačné materiály o Nitre a 

Slovensku. Záujemcovia mohli absolvovať prehliadky po meste so školenými sprievodcami. 

 

Na pozvanie z partnerského mesta Kroměříž v rámci projektu ,,Ahoj kamarát,“ 

zameraný na spoluprácu medzi MŠ v Nitre a Kroměříž, odcestovali dňa 30. septembra 2008 

deti, rodičia, pedagógovia z MŠ Alexyho, Piaristická a Hospodárska a pracovníci Správy  MŠ 

v Nitre na jednodňový výlet. Program tejto návštevy bol veľmi bohatý, zameraný hlavne na 

spoznávanie mesta Kroměříž, nakoľko ho navštívili nové deti s rodičmi. Na Radnici sa zahrali 

na ,,Svadbu“, prehliadli si podzámske záhrady, zúčastnili sa na galaprograme k 10. výročiu 

vzniku ,,Klokánka“. V materskej škole Kollárova nainštalovali výstavu detských leporel,  

ktoré vytvorili deti z MŠ v Nitre. Deti, ale aj dospelí odchádzali nielen obohatení o darčeky, 

ale aj o nové zážitky a priateľstvá. 

 

OKTÓBER 

Primátor Nitry Jozef Dvonč privítal v piatok 10.10.2008 krátko predpoludním 

oficiálnu delegáciu partnerského mesta Kroměříž, vedenú starostom tohto mesta Milošom 

Malým. Priatelia z Kroměříže k nám pricestovali pri príležitosti Dní českej kultúry v Nitre. Za 



prítomnosti Petry Waldnerovej, referentky pre spoluprácu s partnerskými mestami, sa 

primátor J. Dvonč v rozhovore podelil o skúsenosti z účasti Nitry v súťaži o získanie 

prestížneho titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. V súvislosti so svetovou 

hospodárskou krízou sa hovorilo o efektívnosti ekonomiky riadenia svojich miest. Starosta 

Miloš Malý si so záujmom pozrel nitriansku koncepciu opráv a rekonštrukcií miestnych 

komunikácií a plány výstavby cestného obchvatu Nitry.  

 

Dôkazom nadštandardnej úrovne partnerskej spolupráce Nitry a Kroměříže sú 

každoročné Dni mesta Nitry v Kroměříži, v rámci ktorých sa ich organizátori pokúsili 

predstaviť to najlepšie, čo Nitra ponúka v oblasti kultúry. Podujatie sa konalo 17.-19.10.2008. 

V Kroměříži sa predstavili agentúra LeRen s módnou, vlasovou a vizážistickou šou s hosťom 

večera, umeleckou šéfkou DAB Evou Pavlíkovou, fotograf Juraj Novák s výstavou fotografií 

pod názvom Dreamworks a herci Starého divadla Nitra s rozprávkou pre deti Zabudnutý čert. 

Na oficiálnej časti, na prijatí u starostu mesta Miloša Malého sa zúčastnil primátor Nitry Jozef 

Dvonč, vedúca oddelenia kultúry a športu Dagmar Bojdová, vedúci oddelenia cestovného 

ruchu a propagácie mesta – NISYS Juraj Novák, programová manažérka MKC Alena 

Pivarčiová a referentka pre spoluprácu s partnerskými mestami Petra Waldnerová. 

Absolvovali sme vernisáž výstavy fotografií a večernú módnu prehliadku. Pracovné 

rokovanie medzi vedúcim odboru kultúry, cestovného ruchu a štátnej pamiatkovej 

starostlivosti Petrom Pálkom a Jurajom Novákom riešilo ďalšie možnosti partnerskej 

spolupráce a pripravovaná účasť na hlavných veľtrhoch cestovného ruchu v Slovenskej a 

Českej republike v januári 2009. 

 

 


