
 
Osijek, Chorvátsko 
 
V dňoch 1. - 2. decembra 2005  na základe pozvania primátora mesta Osijek, 
odcestovala dvojčlenná delegácia v zložení, p. František Baláž, viceprimátor mesta 
Nitra a p. Ľubomír Martinka, prednosta mesta Nitra na oficiálnu návštevu 
partnerského mesta pri príležitosti mestských osláv Osijeku.  
Delegácia sa zúčastnila slávnostného zasadnutia Rady miest Osijek, na ktoré boli 
pozvaní aj predstavitelia ďalších partnerských miest mesta Osijek.  
 
 
 
 
 
Dňa 18. novembra 2005 sa v rámci festivalu Zbory mestu predstavil nitrianskemu 
publiku Akademický zbor J.J. Strossmayera z partnerského mesta Osijek.  
 
 
 
 
 
 
V dňoch 20.-22. októbra 2005  sa v partnerskom meste Osijek uskutočnila 
medzinárodná konferencia partnerov Local Democracy Agency, zameraná na 
výmenu skúseností v oblasti rozvoja vidieka a možností partnerstva na 
medzinárodných projektoch v tejto oblasti.  
Konferencia sa konala za prítomnosti primátora mesta Osijek p. Antona 
Dapiča, viceprimátora p. Vladimíra Šišlijagiča a poslancov mestskej rady Osijeku. 
Konferencie sa zúčastnilo Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra pod 
vedením p. Margity Švarcovej, ktorá prítomných informovala o práci a pôsobnosti 
RVC Nitra. Rokovanie ukázalo, že mesto Osijek má záujem o vzájomnú spoluprácu 
medzi mestom a neziskovými organizáciami resp. občianskymi združeniami. V tejto 
súvislosti sme oslovili p. Ľubicu Lachkú, správkyňu Nitrianskej komunitnej nadácie.  
 
 
 
 
2.-4.7.2005 
Delegácia z Osijeku na oslavách Nitra, milá Nitra 
Na pozvanie primátora mesta Nitra pricestovala v rámci mestských osláv Nitra, milá 
Nitra, v termíne 2.-4. júla 2005  na oficiálnu návštevu delegácia z Osijeku, menovite 
p. Mirjana Smoje, členka Mestského zastupiteľstva, p. Stepjan Sokol, člen 
Mestského zastupiteľstva, p. Karmen Krajina, vedúca oddelenia zahraničných 
vzťahov. Oficiálna delegácia z Osijeku sa zúčastnila spolu s predstaviteľmi mesta 
Nitra a s predstaviteľmi ostatných pozvaných partnerských miest kultúrnych podujatí 
konaných v rámci mestských slávností v Nitre. Delegáciu sprevádzal poslanec MZ 
v Nitre, p. Jozef Belica. NISYS pre všetkých účastníkov pripravil zaujímavú 
prehliadku historickej časti Nitry.  
 
 



 
 
 
Osijek, 24.-26.6.2005 
Žiaci ZŚ Tulipánová na futbalovom turnaji partnerských mies t v Osijeku  
 
V dňoch 24. - 26. júna 2005  sa v partnerskom meste Osijek konal medzinárodný 
turnaj partnerských miest v malom futbale žiakov. Mesto Nitra na tomto turnaji 
reprezentovalo družstvo futbalistov ZŠ Tulipánová pod vedením riaditeľa školy p. 
Mariána Králika. Na turnaj spolu s futbalistami cestovala referentka oddelenia kultúry 
a športu, p. Mariana Krajmerová, ktorá si počas svojej návštevy vymenila skúsenosti 
a informácie o organizovaní športových podujatí v ich meste.  
 
 
 


