
3.2.-4.3.2007 – spolo čná výstava v Nitrianskej ga ĺérii - projekt DIALÓGY (1. časť) 
Dňa 3. februára 2007  sa v Nitrianskej galérii uskutočnila vernisáž spoločnej výstavy 
nitrianskych a holandských výtvarníkov. Mesto Nitra pri tejto príležitosti reprezentoval 
zástupca primátora p. František Baláž. Táto výstava vznikla ako výsledok spolupráce 
umelcov v rámci recipročného projektu Dialógy, ktorého pokračovanie bude 
prebiehať workshopom v partnerskom meste Zoetermeer v druhej polovici roka. 
Myšlienka  projektu spolupráce umelcov vznikla pri návšteve jedného z vystavujúcich 
p. Tona van Zeijla v Nitre v roku 2005, kedy na stretnutí s nitrianskymi umelcami zo 
Združenia N89 predstavil myšlienku projektu. Kurátorom výstavy bola riaditeľka 
Nitrianskej galérie p. Renáta Niczová. Do realizácie projektu sa aktívne zapojili 
svojimi umeleckými pohľadmi: Mária Žilíková, Eva Reháková, Ján Huňady, Jozef 
Dobiš a Jana Farmanová. Výstava trvala do 4. marca 2007.  
 
 
29.4.-5.5.2007 – letné sústredenie holandských hádz anárov v Nitre 
V dňoch 29. apríla až 5. mája 2007  pricestoval na 6. letné sústredenie hádzanársky 
klub Herkules Zoetermeer pod vedením p. Jana de Langeho. Týždenný tréningový 
pobyt im zabezpečoval p. Jozef Korec v spolupráci s NISYSom. Dorastenecké 
družstvá chlapcov a dievčat sa v priateľských zápasoch stretli s rovesníkmi z Nitry, 
Levíc, Piešťan, Topoľčian, Nových Zámkov. V týchto stretnutiach dosiahli rôzne 
výsledky, ale ako bolo skonštatované trénermi sú každoročne lepšie. 
 
 
September 2007 –Podpora projektu Aby ľudia ľuďom pomáhali  
Naše holandské partnerské mesto sa po vzore partnerského mesta Naperville 
pripojilo k projektu Aby ľudia ľuďom pomáhali,  ktoré realizovala Nitrianska 
komunitná nadácia. Mesto Zoetermeer si kúpilo figúrku zo spoločenskej hry Človeče 
nehnevaj sa, ktoré v nadživotnej veľkosti výtvarne upravili študenti Katedry výtvarnej 
výchovy UKF Nitra. Všetky figúrky boli vystavené počas Divadelnej Nitry na 
Svätoplukovom námestí a neskôr v obchodnom komplexe CENTRO. Výťažok 
z projektu bude slúžiť na podporu neziskových komunitných aktivít zameraných na 
zlepšenie kvality života na sídliskách Nitrianskeho kraja. Figúrky boli slávnostne 
pokrstené. Meno zoetermeerskej figúrky je POINTER – ukazovák (smeru).  
 
 
September 2007 – družobná návšteva SPVŠ Nitra v Zoe termeeri  
V druhej polovici septembra sa uskutočnila družobná návšteva Strednej 
poľnohospodárskej a veterinárskej školy v partnerskom meste Zoetermeer. Ich 
partnerská škola Stedelijk College, s ktorou má táto škola už viacročnú spoluprácu 
pripravila pre študentov a pedagógov veľmi atraktívny program, ktorý zahŕňal okrem 
hodín holandštiny a spoločných hodín v angličtine aj výlety do mestskej farmy či 
náštevu mesta Rotterdam.  
 
 
7.-10.10.2007 – oficiálna návšteva v Zoetermeeri  
V dňoch 7.-10. októbra 2007   sa uskutočnila oficiálna návšteva predstaviteľov Nitry 
v Zoetermeeri. Delegáciu tvorili primátor mesta Nitry – p. Jozef Dvonč, zástupca 
primátora, p. František Baláž, poslanec MZ v Nitre -  p. Pavol Meňky, vedúci odboru 
komunálnych činností MsÚ Nitra – p. Pavol Jakubčin a referentka pre spoluprácu 
s partnerskými mestami -  p. Katarína Macúchová.  



Návšteva bola tematicky orientovaná na dve oblasti a to riešenie odpadového 
hospodárstva, separovaný zber a na oblasť výstavby zariadení voľnočasových aktivít 
zabezpečovaných mestom.  
Počas návštevy sa delegácia zúčastnila rozličných prezentácií, počas si 
predstavitelia mesta mohli získať množstvo inšpiratívnych podnetov.  
Pri riešení čistoty a údržby verejných priestranstiev je možné sa inšpirovať 
spôsobom, aký majú zavedený v Zoetermeeri, keď celé územie mesta rozdelili podľa 
5-bodovej stupnice na plochy, o ktoré majú eminentný záujem až po plochy, o ktoré 
sa nie je potrebné starať tak intenzívne. Podľa týchto kritérií financujú údržbu týchto 
plôchv rámci programu Čisté mesto. Rozhovory sa týkali aj spôsobu akým partneri 
riešia odpadové hospodárstvo a separovaný odpad (logistika areálu odpadového 
dvoru). Veľmi zaujímavo riešia vysokú finančnú náročnosť údržby kruhových 
objazdov, ktoré buď prenajímajú na propagáciu a reklamu podnikateľom resp. 
organizáciám alebo ich mesto samotné využíva na propagáciu svojich akcií.  
Delegácia v rámci oficiálneho programu navštívila Effathu, ktorá veľmi úzko 
spolupracuje s nitrianskou Effetou, či už pri príprave medzinárodného festivalu pre 
nepočujúcich (obrok v januári) alebo pri tlači kníh.  
Na stretnutí s primátorom mesta p. Janom Waajerom a Radou mesta, 
pozostávajúcou z viceprimátorov zodpovedných za jednotlivé oblasti predstavil 
primátor mesta p. Dvonč priority, ktoré si MZ v Nitre stanovilo pre roky až do roku 
2013 ako aj ambície mesta Nitra na EHMK 2013. Priority a ambície na EHMK2013 
boli predstavené aj členom projektového tímu mesta Zoetermeer, ktorí zase 
predstavili účasť mesta Zoetermeer na projekte NEW TOWNS, na spoluprácu by 
chceli pozvať aj mesto Nitra v budúcnosti. Ako spomenuli holandskí odborníci je 
veľmi dôležité sieťovanie organizácií pri príprave a realizácii projektov.  
O prioritách mesta Nitra bolo partnerské mesto podrobnejšie informované na základe 
spracovaných informácií projektovou manažérkou p. Rýchlou, a na základe tejto 
informácie pripravili na 16. januára 2008 pracovné stretnutie na MsU v Zoetermeeri, 
kde by mali hľadať konečné možnosti spolupráce pri týchto prioritách resp. pri 
kandidatúre EHMK2013. Požiadali nás o zaslanie podkladov resp. dodatočných 
informácií na toto rokovanie.  
 
 
23.10.2007 – výstava Marjon van Kan a Carla Sparenb erg v Nitre  
Po úspešnej výstave holandského autora fotografií v roku 2005 v malej galérii Akcent 
sa v tomto roku uskutočnila výstava dvoch holandských umelkýň p. Marjon van Kan 
a p. Carly Sparenberg. Na výstave s názvom Holandský strieborný cirkus predstavili 
autorky grafiky, strieborné šperky a spoločne sa predstavili tvorbou závesných 
objektov. Vernisáž k tejto výstave sa uskutočnila 23. októbra 2007  za osobnej účasti 
oboch umelkýň a výstava trvala až do konca novembra 2007 . Spoločne s nimi 
pricestoval aj koordinátor partnerskej spolupráce p. Gerard van Wijk, s ktorým sme 
prediskutovali možnosti pripravovaných projektov a návštev na budúci rok.  
 
 
15.-19.11.2007 –spolo čná výstava v Zoetermeeri – projekt DIALÓGY (2. časť)  
Spoločná výstava slovenských a holandských umelcov v Zoetermeeri je druhou 
časťou, pokračovaním Dialógov, ktoré mali možnosť vidieť návštevníci Nitrianskej 
galérie počas februára 2007. Vtedy pricestovali do Nitry 3 výtvarníci so svojimi 
dielami a dielami svojich ďalších dvoch kolegov. Každý z nich vtedy priniesol aj 



nedokončený obraz, na ktorom potom počas jednej noci pracovali nitrianski 
výtvarníci.  
Projekt Dialógy II. pokračoval v novembri 2007, kedy je  skupina nitrianskych 
umelcov-výtvarníkov odcestovali so svojimi dielami do Zoetermeeru prezentovali 
svoju tvorbu. Umelci pokračovali v tzv. dialógu a v rámci spoločného workshopu 
vytvorili páry podobných výtvarných diel. Vernisáže, ktorá sa uskutočnila 17. 
novembra 2007 v ateliéroch Baztille sa zúčastnila aj veľvyslankyňa SR v Holandsku 
J.E. Oksana Tomová ako aj primátor mesta Zoetermeer p. Jan Waajer, ktorí vyzdvihli 
kultúrnu výmenu a tvorivú spoluprácu medzi umelcami, mestami a národmi. Na 
výstave sa prezentovali nitrianski umelci, členovia združenia N89: Marián Žilík, Mária 
Žilíková-Herodeková, Daniel Szalai, Ján Huňady a Jozef Dobiš a Katarína Jahnová. 
Kurátorkou výstavy bola riaditeľka Nitrianskej Galérie p. Renáta Niczová. Výstava 
trvala až do 16. decembra 2007 . Mesto Nitra finančne podporilo prevoz diel 
a čiastočne tlač propagačných materiálov na výstavu. 
Pri príležitosti návštevy primátora na vernisáži odovzdali aj sochu z projektu Aby 
ľudia ľuďom pomáhali, nakoľko výtvarník Marián Žilík bol garantom a pod jeho 
vedením pracovali študenti na jednotlivých figúrkach. 
 
 
 


