
Osijek, Chorvátsko 
 
V dňoch 27.-29. júna 2003  počas festivalu „Letných nocí“ organizovaných v meste Osijek mesto Nitra 
reprezentoval súbor Nitran a Nitranček. Festival bol prehliadkou folklórnych súborov a súčasných 
skupín z partnerských miest mesta Osijek z Maďarska, Bosny a Hercegoviny, Slovinska. Recipročne 
sa u nás počas Dní Nitranov v rámci Pozdravov z partnerských miest predstavil súbor Biseri Slavonije 
z Osijeku. 
 
Dňa 22. augusta 2003  pricestovala sedemčlenná delegácia vedená zástupcom primátora mesta 
Osijek, p. Ivanom Bešlicom na priateľskú návštevu. Ďalšími členmi delegácie boli prezident Mestského 
zastupiteľstva p. Prnjat, členovia Mestskej rady p. Bugaric                  a p. Ignac, vedúca 
hospodárskeho rozvoja, p. Kordi a koordinátorka partnerskej spolupráce    p. Radic. Na Mestskom 
úrade v Nitre ich prijal zástupca primátora, p. František Baláž a vedúca finančného oddelenia p. 
Darina Keselyová. Cieľom ich návštevy bola výstava Agrokomplex, ktorú navštívili spolu s nimi 
podnikatelia a zástupcovia firiem z Chorvátska. Na spoločnom stretnutí s primátorom mesta p. 
Ferdinandom Vítekom rokovali o možnostiach prezentácie podnikateľských subjektov a  prezentácie 
miest v obidvoch partnerských mestách počas obdobných organizovaných výstav. Počas krátkeho 
pracovného rokovania v NISYSe sa hovorilo o konkrétnych možnostiach spoločných projektov 
týkajúcich sa rozvoja cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, rozvoja spolupráce medzi komunitnými 
nadáciami a výmeny skúseností počas plánovanej výmennej stáže pracovníkov Mestského úradu 
Osijeku v Nitre v budúcom roku. Koordinátori partnerskej spolupráce sa ďalej dohodli na spoločnej 
účasti a prezentácie miest na výstave v Bratislave v januári 2004. 
 
 
DNI NITRANOV 
 
Pri príležitosti 8. ročníka tradičných mestských slávností Dni Nitranov, ktoré sa konali v dňoch 3.-5. 
júla 2003 , navštívili Nitru delegácie partnerských miest, ktoré privítal viceprimátor p. Miloš Dovičovič. 
České Budějovice boli zastúpené primátorom mesta p. Miroslavom Tetterom, námestkyňou pre 
školstvo, kultúru zdravotníctvo a sociálne veci, p. Vlastou Bohdalovou a námestníkom pre rozvoj 
mesta, dopravu, pamiatkovú starostlivosť, CR a fondy EU, p. Jurajom Tomom.  
Báčsky Petrovec bol zastúpený predsedom obce Báčsky Petrovec p. Pavlom Zimom a právnou 
poradkyňou obce p. Katarínou Rašetovou.  
Oficiálne delegácie sa zúčastnili slávnostného otvorenia Synagógy v Nitre ako i slávnostnej Cyrilo-
metodskej akadémie v Divadle A. Bagara v Nitre. Počas pracovných stretnutí si vzájomne vymenili 
skúsenosti v oblasti práce jednotlivých samospráv. 
Cyrilo-metodskej akadémie sa zúčastnila aj veľvyslankyňa SR v Austrálii, J.E. Anna Tureničová, ktorá 
vysoko ohodnotila aktívnu spoluprácu medzi Nitrou a austrálskym mestom Gosford. Pri návšteve Nitry 
ju sprevádzal manžel spolu s austrálskou maliarkou slovenského pôvodu p. Natashi Florean, u ktorých 
návšteva Nitry zanechala hlboký dojem.  
V rámci „Pozdravov z partnerských miest“, ktoré sú súčasťou tradičných osláv na Svätoplukovom 
námestí sa predstavili umelecké, folklórne a hudobné skupiny z partnerských miest Nitry: hudobná 
skupina Popráci z Českých Budějovíc, Folklórny súbor Maki a hudobná skupina Erato zo Zielonej 
Gory a folklórny súbor Biseri Slavonije z Osijeku.  
Súbor z Osijeku bol sprevádzaný aj koordinátorkou pre partnerskú spoluprácu v oblasti kultúru p. 
Karmen Krajinou a súbory zo Zielonej Gory sprevádzal vedúci oddelenia kultúry mesta Zielona Gora, 
p. Jan Szachovicz, ktorí na pracovných stretnutiach v NISYSe pripravovali plán spolupráce na budúci 
rok. 
 
 
Osijek, Chorvátsko 
 
V dňoch 6. - 7. júna 2003  odcestoval do Osijeku, na pozvanie primátora mesta Osijek p. Zlatka 
Kramariča, zástupca primátora mesta Nitry p. František Baláž s manželkou. Pozvanie bolo spojené s 
návštevou Svätého Otca v Chorvátsku.  
Počas návštevy sa stretol s primátorom mesta Osijek, pracovníkmi mestského úradu, zástupcami 
Matice slovenskej, Počas jeho návštevy odovzdal knihy a časopisy pre zahraničných Slovákov na 
hotelovej akadémii a univerzite v Osijeku. Pri stretnutí s veľvyslancom SR v Chorvátsku p. Jánom 
Petríkom informoval o doterajších družobných vzťahoch s mestom Osijek.  
 



 
Osijek, Chorvátsko (2.-3.12.2002) 
 
Na základe oficiálneho pozvania primátora nášho partnerského mesta Osijek v Chorvátsku sme sa 
zúčastnili osláv mesta Osijek, ktoré sa konajú pravidelne 2. decembra. Okrem delegácie z Nitry: Ing. 
Forro – riaditeľ Mestských služieb, Dr. Kasanová – riaditeľka Azylového domu, Ing. Nevizánska – 
pracovníčka Mestského úradu – NISYS a p. Gajdošík – pracovník Mestských služieb, sa osláv 
zúčastnili aj delegácie z iných partnerských miest z Maďarska, Bosny a Hercegoviny, Nemecka, 
Rumunska a Slovinska. Počas osláv mesta Osijek sme si prezreli Vasarelyho výstavu vo výstavnej 
hale Waldinger, zúčastnili sme sa slávnostného zhromaždenia Mestskej rady Osijeku v Chorvátskom 
národnom divadle, na ktorom sa odovzdávali ocenenia obyvateľom Osijeku, ktorí významne 
reprezentovali mesto v oblasti kultúry, športu, sociálnych služieb...  Počas oficiálnej večere 
s primátorom Prof. Dr. Zlatkom Kramaričom sme nadviazali priateľské vzťahy s členmi ostatných 
delegácií ako aj so zástupcami Slovenskej asociácie, ktorá sídli v Osijeku. Okrem kníh, ktoré sme 
priviezli pre Dr. Kupica od riaditeľa Hotelovej akadémie Mgr. Mačeka sme zástupcom Slovenskej 
asociácie sľúbili vytvoriť zbierku kníh slovenských autorov, ktorú dodatočne zašleme do ich knižnice.   
3. decembra sme v dopoludňajších hodinách absolvovali pracovné stretnutia. Navštívila som Mestský 
úrad v Osijeku, kde som sa stretla s pani Zorič, vedúcou kancelárie primátora a s pánom Lončarom – 
riaditeľom Profesionálnej regionálnej asociácie protokolu a promotion. Navštívila som Turistickú 
informačnú kanceláriu Osijeku a s riaditeľom pánom Macaničom sme si vymenili poznatky 
a skúsenosti v oblasti cestovného ruchu, marketingu mesta a možnej budúcej spolupráce oboch 
turistických informačných kancelárií.  
 
 
          
Osijek, Chorvátsko (22. - 24. 4. 2002) 
 
V dňoch 22.- 24.4.2002 sa delegácia Mesta Nitra zúčastnila na pracovnej návšteve partnerského 
mesta Osijek v Chorvátsku. Delegáciu Mesta Nitra tvorili vedúca finančného oddelenia – referátu daní 
a poplatkov Darina Keselyová, členmi delegácie boli vedúci oddelenia pre kultúru, vzdelávanie a šport 
Jozef Jaršinský a hovorkyňa primátora Erika Rusnáková. Delegácia bola prijatá na mestskom úrade 
v Osijeku, primátorom mesta Zlatkom Benašičom a tajomníčkou Jadrankou Nikolovou.  
Erika Rusnáková ako zástupkyňa kancelárie primátora Mesta Nitra sa stretla a vymenila si skúsenosti 
a poznatky s vedúcou kancelárie primátora mesta Osijek p. Zorič. V jej sprievode navštívila mestské 
rádio, kde mala priamy vstup do vysielania a referovala o návšteve a programe nitrianskej delegácie. 
Zišla sa s tlačovým tajomníkom Željkom Lončarom, ktorý jej poskytol konkrétne ukážky propagácie 
mesta na verejnosti. Erika Rusnáková sa stretla s riaditeľkou detského divadla, intendantom 
Chorvátskeho národného divadla, oboznámila sa s prácou a fungovaním Domu pre bezdomovcov.  
Darina Keselyová na finančnom odbore MsÚ Osijek si vymenila informácie a skúsenosti získané 
v práci v samospráve s vedúcim finančného odboru pánom Tucanovičom.  
Jozef Jaršinský rokoval so svojou chorvátskou kolegyňou, pani Novák – Kováč a navštívil dom 
opatrovateľských služieb. 
Delegácia navštívila Základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským v obci Josipovac Punitovački 
a stretla sa s predstaviteľmi Asociácie Slovákov, pôsobiacej v tejto obci. Prehliadli si aj mesto 
Vukovar, mesto Ilok, kde boli prijatí starostom a jeho zástupcom.  
 
 
 
 
 
Návšteva oficiálnej delegácie 
 
Predstavitelia mesta Osijek navštívili v dňoch 16. – 18. augusta 2001  Nitru. Cieľom návštevy  bolo 
hlavne prerokovanie ďalšej spolupráce na budúci rok.  Delegácia zavítala aj na pôdu Mestského úradu 
v Nitre, kde sa stretli s primátorom mesta Jozefom Prokešom. Rokovali predovšetkým o možnostiach 
spolupráce v oblasti  drobného podnikania a rozvoja podnikateľských informačných centier, 
organizovania odborných seminárov, o spolupráci v oblasti získania neštandardných finančných 
zdrojov, pokračovania spolupráce medzi hotelovými akadémiami v Nitre a v Osijeku ako i v oblasti 
cestovného ruchu a kultúry. 
 



 
 
Stretnutie expertov v Osijeku 
 
18. – 19. októbra 2001 sa Vladimír Baláž a Miloslav Kramár zúčastnili stretnutia expertov za okrúhlym 
stolom pod názvom „Manažment odpadov“, ktoré sa konalo v Osijeku, Chorvátsko. Obaja členovia 
delegácie prezentovali súčasnú pozíciu krajiny, informovali o cestách nakladania s odpadmi v Nitre 
a o budúcom pláne nakladania s odpadmi.   
 


