
Osijek, Chorvátsko 
 
 
26.-27.2.2006 – partnerská návšteva na SOU elektrot echnickom  
V dňoch 26.-27. februára 2006  sa uskutočnila návšteva zástupcov partnerskej školy 
Elektrotechnička a prometna škola Osijek na Strednom odbornom učilišti Š. A. 
Jedlíka v Nitre. Na spoločnom pracovnom stretnutí predstavitelia oboch škôl 
prerokovali a dohodli pokračovanie a rozvoj spolupráce v oblasti stredoškolskej 
odbornej činnosti, virtuálnej komunikácie, spoločnej účasti na súťažiach a výstavách, 
spoločnej účasti na projektoch EÚ (Sokrates, Leonardo). Zároveň sa dohodli na 
pokračovaní recipročných výmen študentov a pedagógov.  
 
 
 
16.3.2006 – účasť na spolo čnej sú ťaži v odbore elektrotechnik  
V dňoch 15.-17. marca 2006  sa študenti 3. ročníka odboru elektromechanik spolu so 
svojimi pedagógmi Stredného odborného učilišťa v Nitre zúčastnili spoločnej súťaže, 
ktorú organizovala ich partnerská škola v Osijeku.   
 
 
 
28.-30.6.2006 Oficiálna delegácia Nitry v Osijeku 
Dni patrónov mesta Osijek Sv. Petra a Pavla, sa po prvý krát stali oficiálnymi mestskými 
oslavami partnerského mesta Osijek v termíne 28.-30. júna 2006. Na základe pozvania 
primátora Osijeku p. Antona Dapica boli primátorom Nitry delegovaní p. Miloš Dovičovič, 
viceprimátor mesta a p. Jozef Bisták, poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre.  
 
 
30.6.-2.7.2006 ČFK Nitra na futbalovom turnaji partnerských miest v  Osijeku 
V dňoch 30. júna – 2. júla 2006 sa uskutočnil futbalový turnaj partnerských miest Osijeka, na 
ktorom  mesto Nitra reprezentovali piataci ČFK Nitra. V silnej konkurencii 8 družstiev 
pozostávajúcich z domácich a zahraničných hostí z Maďarska, Slovinska, Bosny 
a Hercegoviny, Srbska, Chorvátska sa ČFK Nitra umiestnilo na piatom mieste.  Mesto Nitra 
prispelo na náklady spojené s cestou.  
 
 
 
4.-5. 7. 2006 –  Oficiálna delegácia Osijeku na mestských oslavách Nitra, milá Nitra 
Na pozvanie primátora mesta Nitra pricestovala v rámci mestských osláv Nitra, milá Nitra, 
v termíne 4.-5. júla 2006 na oficiálnu návštevu delegácia z Osijeku, menovite p. Mirjana 
Smoje, členka Mestského zastupiteľstva v Osijeku, p. Romana Radič, koordinátorka 
zahraničnej spolupráce mesta Osijek. 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. Na stretnutí s vedúcou NISYS, p. Ivonou Fraňovou 
a koordinátorkou partnerskej spolupráce, p. Katarínou Macúchovou zhodnotili doterajšiu 
aktívnu spoluprácu hlavne medzi strednými elektrotechnickými školami a dohodli sa na 
vzájomnej účasti miest pri projektoch podporovanými Európskou komisiou, nakoľko 
Chorvátsko má postavenie kandidátskej krajiny EU.  


