
2.-5.7.2004 - Oficiálna návšteva z Osijeku na oslav ách Nitra, milá Nitra 
 
Na pozvanie primátora mesta Nitra pricestovala v rámci mestských osláv Nitra, milá 
Nitra, v termíne 2.-5. júla 2004  na oficiálnu návštevu dvojčlenná delegácia, menovite 
p. Bugaric Zeljko člen mestského zastupiteľstva pre ekonomické záležitosti mesta 
Osijek a p. Antun Ignac, člen mestskej rady pre sociálne záležitosti mesta Osijek.  
Oficiálna delegácia z Osijeku sa zúčastnila spolu s predstaviteľmi mesta Nitra                         
a s predstaviteľmi ostatných pozvaných partnerských miest slávnostného zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v synagóge i slávnostnej Cyrilo-metodskej akadémie 
v Divadle      A. Bagara  v Nitre. 
 
 
 
 
4.-8.5.2004 - Nitra sa zú častnila 11.ro čníka medzinárodnej výstavy EXPO 
v Osijeku 
 
V dňoch 4.-8. mája 2004  sa v partnerskom meste Osijek v Chorvátsku uskutočnil 11. 
ročník medzinárodnej výstavy EXPO. Mesto Nitra prezentovali pracovníčky NISYSu, 
p. Timea Nevizánska, špecialista pre CR a p. Katarína Macúchová, špecialista pre 
partnerskú spolupráci. Prezentáciu mesta obohatili výstavou fotografií od Dagmar 
Velikej, ktorá bola súčasťou výstavného stánku. Na stretnutí s koordinátorkou 
partnerskej spolupráce p. Romanou Radič prediskutovali plán aktivít, ktoré sa v tomto 
roku uskutočnia.  
Na novembrovom festivale Zbory mestu v novembri bude mesto Osijek 
reprezentovať hudobná skupina MOSES, ktorá tiež vystupovala na otvorení uvedenej 
výstavy s veľkým úspechom.  
Počas stretnutia s predstaviteľmi TIKu sa prediskutovali skúsenosti a problémy 
prevádzkovania TIKu, hlavne čo sa týka sprístupnenia sakrálnych pamiatok.  
Táto prezentácia mesta Nitry v Osijeku bola na recipročnom základe ako druhá časť 
pilotného projektu spoločnej prezentácie partnerských miest v jednotlivých mestách.  
 
Na pozvanie primátora mesta Osijek, p. Zlatka Kramariča, odcestovali žiaci ZŠ na 
Fatranskej ul. pod vedením riaditeľa p. Jozefa Habalčíka na medzinárodný turnaj 
partnerských miest v malom futbale.  
 
 
15.-16.3.2004 - Priate ľská návšteva z Osijeku v Nitre 
 
V dňoch 15.-16. marca 2004  pricestovali na priateľskú návštevu Mesta Nitry a 
Stredného odborného učilišťa elektrotechnického v Nitre, delegácia Strednej 
odbornej školy elektrotechnickej Osijek pod vedením vedúceho odboru školstva, 
kultúry a mládeže Mesta Osijek, p. Davorom Brustom. Spolu s riaditeľom, p. Jozefom 
Belicom hovorili o možných výmenných projektoch medzi školami, ktoré budú 
zahŕňať rôzne súťaže technickej tvorivosti študentov jednotlivých škôl, ako aj 
vzájomné výmeny skúseností pedagógov. Na stretnutí v NISYSe ich koordinátorka 
partnerskej spolupráce, p. Katarína Macúchová informovala o histórii mesta Nitry 
a pripravovaných projektoch s partnerským mestom Osijek.    
 
 



15.-18.1.2004 - Mestá Osijek a Nitra na výstave Slo vakiatour v Bratislave 
 
Partnerské mesto Osijek, ako tretí partner pilotného projektu spoločnej propagácie 
partnerských miest, sa zúčastnilo v dňoch 15.-18. januára 2004  na výstave 
Slovakiatour v Bratislave ako spoluvystavovateľ mesta Nitry. Oficiálna delegácia, pre 
ktorú bol pripravený 2 dňový pracovný pobyt v Nitre sa pre zdravotné dôvody 
nemohla zúčastniť.  
Koordinátorka partnerskej spolupráce p. Romana Radič, počas pobytu v Bratislave 
rokovala s p. Ivonou Fraňovou, vedúcou NISYSu a p. Katarínou Macúchovou, 
koordinátorkou partnerskej spolupráce mesta Nitry o pláne činnosti na tento rok. 
V máji tohto roku sa uskutoční v meste Osijek, výstava EXPO, na ktorej mesto Nitra 
bude spoluvystavovať a reprezentovať mesto v rámci horeuvedeného pilotného 
projektu. V tom istom termíne sa uskutoční výstava D. Velikej v partnerskom meste 
Osijek. Ďalšou dohodnutou akciou je účasť zboru a´capella z Osijeku na festivale 
Zbory mestu v novembri tohto roku.  
 
 


