
11.-15.7.2005  
Predseda SSC David Coleman na návšteve Nitry  
Predseda Sister City Commission v Naperville, p. David Coleman, pricestoval 
v dňoch 11.-15. júla 2005 do Nitry, aby sa tu zúčastnil spolu s desiatkou mladých ľudí 
na mládežníckom jazykovom kempe, ktorý  pravidelne organizuje Cirkev Bratská 
v spolupráci s partnerským mestom Naperville. V rámci tejto akcie mali účastníci 
v pláne vyčistiť Mestský park v Nitre. Avšak táto akcia sa pre zlé počasie napokon 
neuskutočnila. V NISYSe sa stretol s koordinátorkou partnerských vzťahov p. 
Katarínou Macúchovou, Na rokovaní sa zúčastnil aj poslanec MZ, p. Ján Vančo a p. 
Daniela Ostrčilová, ktorá je koordinátorkou rozbiehaného PEN-PAL projektu medzi 
školami Nitry a Naperville. Na tomto stretnutí sa obe strany informovali o akciách 
a projektoch, ktoré sa v súčasnosti realizujú, výhľadovo spomenuli aj tie, ktoré majú 
v pláne do budúcnosti.  
 
 
 
2.-4.7.2005 
Nitra, milá Nitra  
Pozvanie primátora mesta Nitry na mestské oslavy Nitra, milá Nitra, v termíne 2.-4. 
júla 2005 nemohli z dôvodu iných pracovných záležitostí prijať oficiálni predstavitelia 
tohto partnerského mesta.  
Avšak, v uvedenom termíne bola práve na návšteve na Slovensku, členka Sister City 
Commission v Naperville, profesorka Benediktínskej univerzity v Naperville, p. Susan 
Mikula, ktorá prijala dodatočné pozvanie a zúčastnila sa spolu s predstaviteľmi mesta 
Nitra a s predstaviteľmi ostatných pozvaných partnerských miest kultúrnych podujatí 
konaných v rámci mestských slávností v Nitre. NISYS pre všetkých účastníkov 
pripravil zaujímavú prehliadku historickej časti Nitry. Počas pracovného stretnutia s p. 
Ivonou Fraňovou, vedúcou NISYS, hovorili o efektívnosti spolupráce v oblasti 
vzdelávania a spoločných projektov.  
 
 
 
9.-15.4.2005 – návšteva policajtov a sociálnych pra covníkov v Nitre a ú časť na 
medzinárodnom workshope  na tému domáceho násilia a  týraných detí v Nitre. 
V dňoch 12.-14. apríla 2005 sa konal medzinárodný  workshop organizovaný 
neziskovou organizáciu Centrum Slniečko v spolupráci s Mestskou políciou v Nitre 
a Nitrianskym informačným systémom. Workshop bol venovaný problematike 
odborného vzdelávania pracovníkov, pracujúcich s problematikou týraných, 
zneužívaných detí a obetí domáceho násilia. Z partnerského mesta Naperville 
pricestovala 9 členná skupina pozostávajúca z dvoch policajtov a 7 sociálnych 
pracovníčiek, zaoberajúcich sa touto problematikou. Ich bohatý pracovný program 
zahŕňal okrem lektorskej práce na workshope aj prednášku na Fakulte sociálnych 
vied a zdravotníctva UKF v Nitre pre študentov sociálnej práce, stretnutie 
s koordinátormi prevencie kriminality a sociálnymi pracovníčkami zaoberajúcich sa 
danou problematikou, návštevu Ústavu pre deti s poruchami správania v Kyneku, 
stretnutie so skautami ako aj stretnutie so študentami Gymnázia Párovce. Delegácia 
bola prijatá na pôde Mestského úradu v Nitre, zástupcom primátora mesta Nitra. P. 
Františkom Balážom.  
 
 



 
 
8.-14.3.2005 – neoficiálna návšteva členov Sister City Commission Naperville v 
Nitre 
V dňoch 8.-14. marca 2005 pricestovali na neoficiálnu návštevu Nitry 4 členovia 
Sister City Commission v Naperville. Návšteva bola organizovaná v spolupráci 
s Evanjelickým kostolom Sv. Ducha v Nitre. Štvorčlenná delegácia sa zúčastnila na 
pracovnom stretnutí v Nitrianskej komunitnej nadácii, kde p. Ľubica Lachká 
predstavila realizované a pripravované projekty v Nitre. Počas svojej návštevy 
navštívili krízové centrum Slniečko v Štitároch, ktoré už niekoľko rokov úzko 
spolupracuje s partnerským mestom Naperville. Na stretnutí s p. Marianou 
Kováčovou, riaditeľkou centra a p. Katarínou Macúchovou, referentom pre 
zahraničné vzťahy hovorili o pripravovanom projekte medzinárodného workshopu 
týkajúceho sa problematiky domáceho násilia. Na stretnutí s riaditeľkou Detského 
domova a domova sociálnych služieb v Nitre, p. Vierou Podhorovou, hovorili o použití 
finančných prostriedkov, ktoré boli domovu venované zo zbierky v partnerskom 
meste Naperville pri návšteve Nitry v roku 2004 na zakúpenie vybavenia tohto 
domova. Pri tejto príležitosti opäť odovzdali finančný dar na vybavenie areálu 
domova záhradným nábytkom.  
 


