
18.-21.1.2007  – spolo čná propagácia miest na výstave v Bratislave  
V rámci projektu spoločnej propagácie na výstavách cestovného ruchu doma 
i v zahraničí sa v dňoch 18.-21.1.2007 zúčastnilo Mesto Osijek ako 
spoluvystavovateľ nášho mesta na veľtrhu CR –Slovakiatour 2007 v Bratislave 
spoločne s ďalšími partnerskými mestami z Čiech a Poľska.  
 
 
8.5.2007 – ČFK Cup Nitra 2007- ú časť malých futbalistov z Osijeka  
Futbalového turnaja žiakov ČFK Cup Nitra 2007 organizovaného dňa 8. mája 2007   
sa zúčastnili aj mladí futbalisti z Osijeku. V silnej konkurencii 9 mužstiev z Čiech, 
Slovenska si prvé miesto odniesli práve hostia z partnerského mesta Osijek. Hneď 
druhý skončil usporiadateľský tím ČFK Nitra, ktorý dostal pozvanie na futbalový 
turnaj partnerských miest, ktorý organizujú v júni v Osijeku. Turnaj slávnostne otvoril 
primátor mesta p. Jozef Dvonč. Ceny za Mesto Nitra odovzdával prednosta MsÚ 
v Nitre, p. Ľubomír Martinka.  
 
Správa z klubu ČFK Nitra   
Dňa 8.mája 2007  sa konal na štadióne Čermánskeho futbalového klubu 2. 
ro čník ČFK CUPu futbalového turnaja mladších žiakov (r. 199 5). Tento rok 
však s medzinárodnou ú časťou a pod záštitou mesta Nitra, ktorú 
reprezentovali jej oficiálni zástupcovia. Na zaháje ní turnaja tak nechýbali 
predstavitelia Mestského zastupite ľstva mestskej časti Nitra – Čermáň. 
Pozvanie na jeho oficiálne otvorenie prijal najvyšš í predstavite ľ nášho 
mesta – primátor Jozef Dvon č, ktorý vo svojej otváracej re či neskrýval 
spokojnos ť a rados ť z myšlienky rodi čov detí čermánskeho klubu usporiada ť 
takýto turnaj a vyjadril mu plnú podporu. 
Zahrani čných zástupcov reprezentovali dve mužstvá: Tatran B rno Bohunice 
( ČR) a mužstvo partnerského mesta Osijek (Chorvátsko) . Zo slovenských 
mužstiev sa turnaja zú častnili kluby: Spartak Trnava, Zentiva Hlohovec, FC  
Nitra, FC Fatranská Nitra a domáci ČFK Nitra. 
Hralo sa systémom každý s každým, 1x 25minút. Súper i boli od za čiatku pre 
domáce mužstvo, vstupujúce do turnaja s najvyššími ambíciami (pred týžd ňom 
vyhralo turnaj v Devínskej Novej Vsi), viac než zda tnými súpermi. Po prvých 
troch zápasoch domáci zatia ľ nap ĺňali svoje predsavzatia, ke ď všetky 
vyhrali bez inkasovaného gólu. No potom prišiel škr t cez rozpo čet a po 
nepremenených vyložených gólových príležitostiach n a za čiatku zápasu museli 
2krát kapitulova ť s chorvátskym súperom. Aj napriek tomu, že zostáva júce 
zápasy dotiahli opä ť do ví ťazného konca, nezaváhali ani hostia 
z balkánskeho polostrova a tak si tentokrát prvenst vo z turnaja (s jednou 
remízou) odnieslo mužstvo partnerského Osijeka. ČFK skon čil na druhom a FC 
Nitra na tre ťom mieste. Okrem ocenení mužstiev boli odovzdané aj  
individuálne ocenenia najlepšiemu hrá čovi, najlepšiemu brankárovi 
a najlepšiemu strelcovi turnaja. Zástupca partnersk ého mesta Osijek p. 
Zoran Gucunski, ktorý pricestoval spolo čne s mladými futbalistami a ich 
dvoma trénermi oficiálne pozval úspešného organizát ora ČFK Cup- u na 
recipro čný turnaj žiakov vo futbale, ktorý každoro čne organizujú koncom 
júna v chorvátskom Osijeku.  
Svojou ú časťou pri odovzdávaní cien prišli podpori ť závere čný ceremoniál 
prednosta MsÚ Nitra, Ľubomír Martinka  a taktiež ve ľký vzor nitrianskej 
futbalovej mládeže Ľubomír Morav čík. 
Prezident domáceho klubu Jozef „Jody“ Slíž nezostal  svojej povesti ve ľkého 
milovníka futbalu a najmä mládežníckeho, ni č dlžný a venoval špeciálnu cenu 
pre najlepšieho strelca turnaja – nové kopa čky. 
Turnaj bol v ďaka zanietenosti, entuziazmu a výbornej organizácii  rodi čov 
domáceho mužstva ako organizátorov turnaja, v ďaka plnej technickej podpore 
zástupcov ČFK, finan čnej a morálnej podpore mesta Nitra a v neposlednom 
rade aj v ďaka kvalitnému a objektívnemu výkonu všetkých troch  rozhodcov, 
veľmi vydarenou športovou akciou, z ktorej musel každý  ú častník odchádza ť 



spokojný a plný dojmov a zážitkov z kvalitných špor tových výkonov mladých 
futbalistov. 
Na záver mi nezostáva konštatova ť ni č iné, len že sa tešíme opä ť o rok na 
ďalší skvelý májový futbalový de ň s 3. ro čníkom ČFK CUP-u a samozrejme „na 
malú futbalovú pomstu“ v Osijeku, odkia ľ by sme si radi priniesli ví ťazný 
pohár do Nitry.  
Old řich Ondroušek, rodi č a člen prezídia ČFK Nitra 

 

28.-30.6.2007 – oficiálna delegácia Nitry na D ňoch patrónov mesta Osijek  

Dní patrónov mesta Osijek Sv. Pavla a Petra, ktoré sa uskutočnili v termíne 28.-30. 
júna 2007  sa zúčastnili za Mesto Nitra, p. Jozef Dvonč, primátor mesta, p. Ľubomír 
Martinka, prednosta MsÚ Nitra, p. Marek Ďuran, poslanec MZ Nitra a p. Katarína 
Macúchová, koordinátorka partnerskej spolupráce. Na pracovnom stretnutí 
s primátorom mesta Osijeku, p. Antonom Dapičom, obe strany vyjadrili presvedčenie 
o pokračovaní spolupráce v ďalších rokoch. Delegácia sa stretla aj s predstaviteľmi 
ďalších partnerských miest Osijeku, okrem iných aj s Pécsom z Maďarska 
a Mariborom zo Slovinska, ktoré sa zapojili do súťaže Európske hlavné mesto kultúry 
pre roky 2010 a 2012. S partnerským mestom Maribor sa primátor mesta Nitra 
dohodol aj na ďalších stretnutiach, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k podpísaniu 
partnerskej spolupráce.  
 
 

30.6.2007 – účasť ČFK Nitra na futbalovom turnaji partnerských miest 
v Osijeku  

Počas letného festivalu „Letné noci“ sa uskutočnil  v termíne 30. júna 2007  futbalový 
turnaj partnerských miest Osijeka, na ktorom mesto Nitra reprezentovali malí 
futbalisti ČFK Nitra. Turnaja sa ďalej zúčastnili družstvá z Chorvátska, Slovinska, 
Bosny a Hercegoviny, Srbska.   
 
 
4.-6.7.2007 – Nitra, milá Nitra – ú časť delegácie z Osijeku  
Na pozvanie primátora mesta Nitra sa zúčastnila delegácia v zložení p. Ines Teskera, 
členka MZ a p. Karmen Krajina, vedúca oddelenia zahraničných vzťahov v termíne 
4.-6. júla 2007  mestských osláv Nitra, milá Nitra. Delegácia sa spolu s predstaviteľmi 
mesta Nitra a s predstaviteľmi ostatných pozvaných partnerských miest zúčastnila 
kultúrnych podujatí konaných v rámci mestských slávností v Nitre, ktorého súčasťou 
bola aj prezentácia Nitry ako kandidáta na Európske hlavné mesto kultúry 2013. 
Vyjadrili vôľu podieľať sa na projekte buď svojou priamou alebo konzultačnou 
účasťou. Delegáciu z partnerského mesta sprevádzal poslanec MZ, p. Jozef Belica.  
 
 


