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29.5.-2.6.2006 – Fotograf M. Krausz z Naperville v Nitre  
Na základe požiadania Sister City Commission v Naperville v termíne 29. mája - 2. 
júna 2006  NISYS pripravil pracovný pobyt fotografa p. Mariána Krausza v Nitre, ktorý 
mal za úlohu nafotiť a zdokumentovať život ľudí v meste Nitra. Navštívil rôzne 
organizácie a inštitúcie kultúrneho, športového, spoločenského a vzdelávacieho 
zamerania. Táto kolekcia fotografií z Nitry je súčasťou veľkej expozície pod názvom 
„Mirror Image“ (zrkadlové zobrazenie), ktorá porovnáva a hľadá podobnosti medzi 
partnerskými mestami  a  je nainštalovaná trvale v mestskom parku v Naperville.   
 
 
 
13.-21.6.2006 – oficiálna návšteva Nitry v Napervil le – 175. výro čie založenia 
mesta  
Na základe pozvania primátora mesta Naperville, p. Georga Pradela sa v termíne 
13.-21. júna  2006 uskutočnila oficiálna návšteva predstaviteľov mesta Nitry 
v Naperville pri príležitosti 175. výročia založenia mesta. Delegáciu tvorili p. 
Ferdinand Vítek, primátor mesta a predsedovia politických klubov Mestského 
zastupiteľstva Nitra – p. Ľubomír Fraňo (SDKÚ - DS), p. Ján Vančo (KDH), Štefan 
Štefek (SMER – SD), p. Vladimír Libant (SNS, nezávislí). Za ĽS – HZDS bol 
delegovaný p. Dušan Vondrák, ktorý sa z vážnych zdravotných dôvodov nakoniec 
tejto cesty nezúčastnil. 
Počas tejto návštevy sa zúčastnili množstva pracovných a spoločenských stretnutí. 
Na rokovaní s predstaviteľmi mestskej rady a s členmi Sister City Commission  
hovorili o možnostiach rozvoja spolupráce medzi mestami do budúcnosti, hodnotili 
prínos partnerstva  a kroky, ktoré k nemu viedli v minulosti. Na pracovných 
stretnutiach s predstaviteľmi Obchodnej komory, podnikateľských klubov a 
stretnutiach ROTARY klubov hovorili o možnostiach spolupráce v ekonomickej 
oblasti, prezentovali možnosti investícií v Nitre. Na rokovaniach bol prítomný 
generálny konzul p. Ivan Surkoš, ktorý má na starosti práve rozvoj ekonomických 
vzťahov medzi USA a Slovenskom. 
Počas návštevy strednej školy mali možnosť porovnať a zhodnotiť ako funguje 
školský systém z hľadiska zriaďovateľa - mesta, ako je školstvo financované. Na 
strednej škole North High School prejavili záujem o konkrétnu spoluprácu s niektorou 
strednou školou v Nitre a to hlavne formou komunikácie cez internet medzi študentmi 
a výmeny informácií. Komunikácia môže prerásť aj do individuálnych vzťahov 
a možno aj návštev. Nakoľko stredné školy v USA sú porovnateľné s našimi 
osemročnými gymnáziami, najvhodnejšími kandidátmi na spoluprácu by mali byť 
Gymnázium na Párovciach resp. Gymnázium na Golianovej ulici.  
Pri návšteve knižnice sa oboznámili s fungovaním a financovaním tejto inštitúcie, 
ktorej zriaďovateľom je Mesto Naperville. Celú prevádzku knižnice financuje mesto, 
okrem papierových kníh tam majú aj elektronické médiá, všetko funguje cez 
počítače, cez identifikačné kódy, evidencia čitateľov aj knižného fondu. Ďalšími 
inštitúciami, ktorých zriaďovateľom je Mesto Naperville sú aj Požiarna stanica 
a Policajná stanica.  
 
 
 



 
4.-5.7.2006- Nitra, milá  Nitra – návšteva Thomasa Klimeka Warda 
Na mestské slávnosti Nitra milá Nitra v termíne 4.-5. júla 2006  prijal pozvanie 
primátora mesta Nitry aj p. Thomas Klimek Ward, honorárny konzul SR v USA. Spolu 
s predstaviteľmi mesta Nitra a s predstaviteľmi ostatných pozvaných partnerských 
miest sa zúčastnil kultúrnych podujatí konaných v rámci mestských slávností, na 
ktorých ho sprevádzal vedúci oddelenia prvého kontaktu, p. Jozef Korec.   
 
 
 


