
Naperville, USA 
 
Dňa 3. októbra 2003  pricestovala do Nitry 25-členná skupina pod vedením p. Steva Carra, ktorí na 
odporučenie primátora mesta Naperville, p. Georga Pradela zaradili návštevu nášho mesta do 16 
denného programu kultúrnej misie v Strednej Európe. NISYS pripravil pre nich prehliadku synagógy 
a ostatných historických pamiatok horného mesta v anglickom jazyku. Nitra na nich mimoriadne 
zapôsobila svojou históriou a priateľskosťou ľudí.  
  
 
 
Naperville, USA 
 
V dňoch 19.-23. júna 2003  pricestovali na návštevu Nitry primátor mesta Naperville              p. George 
Pradel, spolu s 25-člennou skupinou cirkevného zboru „Our Saviour´s Lutheran Church“ v Naperville. 
Prvý deň ich pobytu bolo udelené čestné občianstvo nášho mesta primátorovi mesta Naperville, p. 
Georgeovi Pradelovi, za jeho aktívnu, ale hlavne osobnú účasť pri rozvíjaní partnerskej spolupráce 
medzi mestami. Ocenenie prevzal od primátora mesta Nitry p. Ferdinanda Víteka za účasti členov 
Mestského zastupiteľstva a verejnosti pri príležitosti 10 . výročia podpísania zmluvy o partnerskej 
spolupráci medzi mestami Naperville a Nitra. Za aktívnu pomoc pre Centrum Slniečko – SLONAD 
a pomoc pri zbierke „Nitriansky groš“ pre Nitriansku komunitnú nadáciu bola pri tej istej príležitosti 
odovzdaná cena primátora p. Beverly Eigenberg. Návšteva bola organizovaná v spolupráci s 
Evanjelickým kostolom Sv. Ducha v Nitre. Počas návštevy sa okrem predstaviteľov rôznych 
organizácií spolupracujúcich na projektoch s partnerským mestom Naperville stretol aj s ministrom 
zahraničných vecí p. Eduardom Kukanom.  
25 – členná skupina mala pripravený pracovný program, ktorý pozostával okrem iných aj z pomoci pri 
úprave interiérov a exteriérov Slonadu - Centra pre týrané deti a ženy v Štitároch.       
Pri príležitosti pripomenutia si 10. výročia podpísania zmluvy o partnerskej spolupráci primátor mesta 
Nitry pripravil spoločné stretnutie v Kaštieli Mojmírovce s bohatým kultúrnym programom, na ktoré boli 
pozvaní poslanci MZ v Nitre, zástupcovia organizácií podieľajúcich sa na projektoch s mestom 
Naperville ako aj samotní členovia delegácie. Počas návštevy amerického primátora p. Pradela bol 
predložený zoznam ľudí a organizácií spracovaný Sister City Commission v Naperville, ktoré by mali 
byť súčasťou oficiálnej delegácie návštevy Naperville v novembri 2003. 
 
Dňa 26. júna 2003 navštívil mesto Nitra predseda Sister City Commission v Naperville,        p. David 
Coleman. Na pracovnom stretnutí v NISYSe s p. Ivonou Fraňovou a p. Katarínou Macúchovou hovorili 
o pripravovanom projekte na budúci rok, ktorý by sa mal týkať recipročnej stáže učiteľov v rámci 
partnerských miest. Ďalej informoval o prípravách Slovenského festivalu v Chicagu začiatkom 
augusta,  na ktorom nás reprezentovala p. Eva Pavlíková v kultúrnom bloku.  
 
 
Naperville, USA 
 
V dňoch 12.-17. marca 2003 pricestovali na pravidelnú návštevu Nitry primátor mesta Naperville p. 
George Pradel, spolu s predstaviteľmi Sister City Commission v Naperville. Návšteva bola 
organizovaná v spolupráci s Evanjelickým kostolom Sv. Ducha v Nitre, na ktorého výstavbe sa mesto 
Naperville finančne podieľalo. Delegácia v počte 8 osôb bola prijatá primátorom mesta Nitra. Primátori 
oboch miest podpísali Dohodu o podpore spoločného projektu "Výstavbe baseballového ihriska v 
Nitre", ktorého realizáciu vnímajú ako pripomenutie 10. výročia partnerskej spolupráce našich miest. 
Obe strany sa pritom zaviazali k pomoci a finančnej spoluúčasti pri realizácii, ktorá by mala ukončená 
do konca roku 2003. 
Primátor spolu s delegáciou sa stretli s členmi neformálneho združenia " Klubu priateľov Napervillu", 
baseballovým klubom " Little Giants", Nitrianskym komunitným fondom, členmi Rotary Actu, a tiež 
navštívili Krízové centrum pre týrané ženy a deti SLONAD            v Dolných Štitároch.  
 
Univerzita Konštantína Filozofa v spolupráci s Nitrianskym informačným systémom a Klubom priateľov 
Napervillu už po tretí rok vypísal súťaž o získanie grantu v hodnote 500 USD venovaný Slovensko-
americkou kultúrnou spoločnosťou so sídlom v Naperville aktívnym študentom nitrianskych univerzít. 
Dňa 26.mája 2003 bol grant osobne odovzdaný p. Jurajom Šiškom, členom spoločnosti, dvom 
študentkám UKF, odbor psychológia a angličtina. 
 



V dňoch 8.-15. júna 2003 navštívili Nitru v rámci projektu Prevencie kriminality a týrania detí policajti z 
Napervillu, p. Russ Wolf a p. Steve Hochstetler. Ich program bol organizovaný za spolupráce NISYSu 
a Mestskej polície. Zúčastnili sa prednášok na základných školách (ZŠ Alexyho, ZŠ Na hôrke), 
semináru organizovaného UKF na tému týranie detí. 
 
 
 
Naperville, USA (12. - 20. 2. 2002) 
 
 
Na základe oficiálneho pozvania Sister City Commission, primátora mesta Naperville a slovenského 
honorárneho konzula v USA sa v dňoch 12. - 20.2.2002 uskutočnila pracovná cesta našej delegácie 
v USA – partnerskom meste Naperville, ktorej sa zúčastnili Ivona Fraňová a herci Divadla A.Bagara 
Eva Pavlíková a Marcel Ochránek.  
Hlavným cieľom cesty zástupcov Divadla A. Bagara bolo reprezentovať nitriansku – slovenskú kultúru 
v USA, vystúpením na Slovak Consular Winter Ball ukážkami známych muzikálov a folklóru.  
Počas pobytu sa uskutočnila na viacerých miestach, prostredníctvom Ivony Fraňovej, prezentácia 
Nitry a Slovenska: oficiálne stretnutie na Mestskom úrade v Naperville, medzinárodný seminár 
organizovaný Obchodnou komorou v Naperville a Medzinárodnou bankou Fifth Third Bank 
"Medzinárodná kultúrna komunikácia v marketingu", Námorná základňa Naval Training Center a 
Rotary Club. 
Ivona Fraňová uskutočnila viacero pracovných rokovaní. V Obchodnej komore v Illinois - pracovné 
rokovania o príprave projektu spolupráce s obchodnými firmami.  
Rokovanie s jazzovou hudobnou skupinou North Central College a skupinou Drums o sprostredkovaní 
kontaktov medzi North Central College a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. 
Stretnutie so zástupcom United way o možnosti prípravy spoločného projektu s Nitrianskym 
komunitným fondom a o možnostiach získavania financií pre rozvoj komunity v Nitre. 
V Sister City Commission prebehlo vyhodnotenie spoločných aktivít za uplynulé obdobie, príprava 
aktivít tento rok a príprava plánu na rok 2003, príprava študijného pobytu pre Mariannu Kováčovú - 
riaditeľku Slniečka, udelenie čestného občianstva pre Evu Pavlíkovú a Marcela Ochráneka a udelenie 
hodnosti honorárneho primátora v Naperville pre Ivonu Fraňovú.  
Rokovanie s prezidentom YMCA ohľadne konkrétnej spolupráce s nitrianskou organizáciou YMCA - 
výmena manuálov, trénerov a mladých ľudí. 
Príprava programu recipročného pobytu amerického baseballového mládežníckeho oddielu v Nitre, 
ktorá bude konaná pod záštitou primátorov oboch partnerských miest v auguste tohto roku. 
Vyhodnotenie dvoch štipendií pre nitrianske univerzity za minulý a predminulý rok a prerokovanie 
štipendia na tento rok na Slovenskom spolku amerického stredozápadu. 
Príprava spoločného projektu s televíznou spoločnosťou VR - Illinois o príprave spoločného 
televízneho programu o Nitre, komunikačného mostu Nitra -Naperville prostredníctvom televízie a 
príprave motivačnej web stránky o Nitre 
Vyhodnotenie pracovného seminára, ktorý sa uskutočnil v Nitre s pracovníkmi na prevenciu kriminality 
napervillskej polície a príprava spoločného projektu "Prevencia kriminality mladých ľudí". 
Nadviazanie pracovných stretnutí s Benedictine University, Univerzitou Konštantína Filozofa a 
Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre o možnostiach spoločných projektov medzi 
študentmi. 
Pracovné stretnutie s veľvyslancom SR v USA Martinom Bútorom o možnostiach prípravy spoločného 
projektu, ktorý by prezentoval partnerskú spoluprácu oficiálnych slovenských a amerických 
partnerských miest. 
 
 
PROGRAM OFICIÁLNEJ NÁVŠTEVY  V PARTNERSKOM MESTE NA PERVILLE 
Ivona Fraňová – vedúca Nitrianskeho informačného systému 
Eva Pavlíková – herečka DAB v Nitre 
Marcel Ochránek – herec DAB v Nitre 
 
Dátum pobytu: 12 február – 20 február 2002 
 
Námorná základňa  Naval Training Center - prednáška o Slovensku a Nitre. Súčasť oficiálnej 
delegácie na slávnostnom ceremoniáli absolventov tréningového centra 



Medzinárodný seminár organizovaný Obchodnou komorou v Naperville a medzinárodnou bankou Fifth 
Third Bank 
Téma: „Medzinárodná kultúrna komunikácia v marketingu“ – vlastná prezentácia kultúrne aspekty 
Slovenska, ktoré je potrebné poznať pri obchodovaní s východnou Európou 
Mestský úrad v Naperville – oficiálne uvítanie obyvateľmi, zamestnancami, poslancami – prezentácia 
Nitry, predstavenie hostí, zhodnotenie vzťahov za uplynulé obdobie 
Obchodná komora v Illinois – pracovné rokovanie s Laura C. Brown (manažérom pre medzinárodné 
obchodné vzťahy. Príprava projektu spolupráce s 5-6 nitrianskymi firmami, s ktorými je snaha začať 
komunikovať a spolupracovať pri odstraňovaní bariér v obchodovaní (diplomová práca Z. Stupkovej 
ako základný materiál) 
Jazzová hudobná skupina North Central College zastúpená Janica Borla a jazzová skupina Drums 
zastúpenou Jack Mouse – sprostredkovanie kontaktov medzi North Central College a Univerzitou 
Konštantína Filozofa v Nitre v oblasti organizovanie jazzového koncertu a pracovného semináru 
v Nitre. 
United way - vplyvná, silná komunitná nadácia v Amerike v zastúpení Susane Fritz, ktorá spoločne 
s Komunitným fondom v Nitre pripravuje spoločný projekt pre lepšie fungovanie komunitného fondu 
(správnej rady) a nové možnosti získavania financií pre rozvoj komunity v Nitre. 
Sister City Commission v zastúpení Dave Coleman, pracovné stretnutie a prezentácia strategického 
dokumentu 
Príprava aktivít na tento rok a plánu na budúci rok 
Udelenie čestného občianstva pre Evu Pavlíkovú a Marcela Ochráneka 
Udelenie hodnosti honorárneho primátora v Naperville pre Ivonu Fraňovú 
YMCA v zastúpení Ron Bynu – prezident organizácie, prezentačné stretnutie nitrianskej organizácie 
YMCA, možnosti spolupráce poskytnutie manuálov pre nitriansku organizáciu a načrtnutie konkrétnej 
spolupráce  
1 tréner do Nitry (2 týždne) 
1 mladý človek do Campu v Illinois, ktorý je členom nitrianskej organizácie YMCA 
projekt mládežníckeho campingu v Nitre, ktorý by organizoval výmenné mládežnícke pobyty (projekty) 
Naperville Baseball Association  v zastúpení Sharon L. Higaki– stretnutie s baseballovou radou 
a vyhodnotenie letného pobytu nášho baseballového oddielu v Naperville a príprava letného pobytu 
amerického baseballového mládežníckeho oddielu v Nitre pod záštitou  primátora Naperville Georgea 
Pradela v auguste tohto roku. 
Slovenský spolok amerického stredozápadu – vyhodnotenie dvoch štipendií pre nitrianske univerzity 
za minulý rok a predminulý rok a o možnosti poskytnutia štipendia na tento rok. 500 USD 
Naperville VR - Illinois televízna spoločnosť v zastúpení David C. Davenport. Diskutovali sme 
o príprave  
jednohodinového televízneho programu o Nitre 
komunikačného mostu Nitra – Naperville   v priamom prenose 
motivačnej web stránky o Nitre 
Polícia v zastúpení Russ Wolf a Steve Hochstetler 
vyhodnotenie pracovného seminára v Nitre, ktorého sa zúčastnili ako experti na prevenciu kriminality 
a príprava spoločného projektu „Prevencia kriminality mladých ľudí“ 
poskytnutie informačných materiálov pre Mestskú políciu v Nitre 
Sister City Commission  - poskytnutie a financovanie študijného pobytu pre Mariannu Kováčovú, 
riaditeľku Slniečka, zariadenia pre týrané a zneužívané deti 
Slovak Consular Winter Ball – oficiálne vystúpenie nitrianskych umelcov Evy Pavlíkovej a Marcela 
Ochráneka s ukážkami zo známych muzikálov a samostatným folklórnym vystúpením. 
Nadviazanie pracovných stretnutí  s Benedictine University a Univerzitou Konštantína Filozofa 
a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre  o možnostiach spoločných projektov medzi 
študentami  
Pracovné stretnutie s Bútorom, veľvyslancom SR v USA, o možnosti prípravy spoločného projektu, 
ktorý by prezentoval partnerskú spoluprácu oficiálnych slovenských a amerických partnerských miest. 
 
 
 
Správa z návštevy z partnerského mesta Naperville z  USA 
 
12. novembra 2001 naše mesto privítalo dvoch reprezentantov Mestskej polície v americkom 
partnerskom meste Naperville. Russ WOLF a Steve HOCHSTETLER sú odborníkmi v oblasti 
prevencie kriminality. To bolo hlavným dôvodom, prečo dvojica amerických policajtov preletela Atlantik 



a zúčastnila sa bezpečnostného teoreticko-praktického seminára, poriadaného pod záštitou Komisie 
pre ochranu verejného poriadku a bezpečné mesto pri MZ v Nitre.  
Návšteva bola výsledkom dvojročného e-mailového dialógu náčelníka Mestskej polície v Nitre Ing. 
Igora Zimana s Russom Wolfom. Nitrianska MsP v spolupráci s NISYSom pripravili bohatý pracovný 
a športovo-kultúrny program.  
V utorok ráno sa na Gymnáziu Párovce začala neformálna debata na tému kriminálna prevencia so 
študentmi III.C a II.D triedy, neskôr s ôsmakmi na ZŠ Topoľová. Zvlášť milého prijatia sa im dostalo na 
spomínanej ZŠ , kde ich deti na čele s p. riaditeľom privítali v rodnej reči, s kvetmi a darčekmi na 
pamiatku. Američania sa stretli so svojimi známymi v Klube priateľov Napervillu, neskôr si zahrali 
basketbal s mestskými policajtmi. Na druhý deň si zašportovali v Mojmírovciach v streleckej 
minisúťaži, prezreli si mojmírovský kaštieľ i vínnu pivnicu. Poobede sa stretli s trénerom Carlosom 
Escalantem a jeho basebalovým družstvom. Zúčastnili sa tréningu v hale UKF, kde si s chlapcami 
schuti zatrénovali. 
Na ďalší deň v priestoroch NISYSu pripravili pre vybraných preventistov MsP prednášku o realizovaní 
ich projektov kriminálnej prevencie na rôzne témy. Poobede navštívili centrum pre týrané matky 
s deťmi v Štitároch, zúčastnili sa stretnutia so staršími občanmi na ZŠ Topoľová, kde okrem iného 
náčelník MsP Nitra krátko pohovoril v základných bodoch ako sa občania majú chrániť, aby sa nestali 
obeťou podvodu, krádeže či iného trestného činu. 
V piatok sa v priestoroch MsÚ sa konal teoreticko-praktický seminár, na ktorom sa zúčastnili 
zástupcovia viacerých mestských a obecných polícií, policajného zboru, policajnej akadémie i úradu 
vlády. So svojou prezentáciou prevenčných aktivít vystúpili i naši hostia. Po prehliadke pešej zóny, 
navštívili zimný štadión, pozreli si hokejový zápas našich hráčov s Popradom, stretli sa s nitrianskym 
dorastom, kde mladým hokejistom okrem povzbudivých slov odovzdali i drobné darčeky a pozreli si 
časť ich tréningu. 
Na druhý deň navštívili Nitriansky hrad, staré mesto i katedrálu, vystúpili na Kalváriu, prezreli si 
rómske obydlia na Bórovej ulici. Navštívili a pozreli si tiež budovu MsP, na pamiatku sa odfotili pri 
soche súdruha V. I. Lenina. 
Príjemným poznaním bolo zistenie, že i v Amerike niečo nemajú, pretože napervillskí policajti jedli prvý 
krát v živote gazdovskú kapustnica alebo gaštanové jazýčky. Poobede navštívili Ranč DD, kde im 
predviedli hodinovú jazdeckú šou. Tam sa potom rozlúčili s tými, s ktorými strávili v Nitre najviac času. 
Pri posedení nám Russ Wolf zahral a zaspieval s gitarou piesne, ktoré hráva deťom pri preventívnych 
aktivitách. Tiež si skúsil zaspievať spolu s nami slovenské piesne. V nedeľu odlietali z Viedne späť do 
USA. 
Počas týždňového pobytu všetci, ktorí prišli do kontaktu s americkými policajtmi museli zistiť, že sú to 
príjemní a vtipní páni, ktorí sú vždy ochotní porozprávať o každom probléme, poradiť a pomôcť 
komukoľvek. Nikto z nás nemal pocit, že prišli páni z veľkej Ameriky do malého Slovenska. Podľa ich 
rozprávania, i oni mali dobrý pocit zo Slovenska i Slovákov, čoho dôkazom bolo Stevovo vyjadrenie, 
že názor na Slovensko sa mu otočil o 180 stupňov. Kiež by mal pravdu ! 
 


