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JÚN 

V dňoch 21.-26. júna 2008 sa uskutočnila recipročná návšteva pedagógov a študentov 

partnerskej školy Stedelijk College Zoetermeer v Strednej poľnohospodárskej a veterinárnej 

škole v Nitre. V spolupráci s NISYS bol pre nich pripravený bohatý program, ktorý 

pozostával z poznávania Nitry a blízkeho okolia.  

 

DECEMBER 

Dňa 10.12.2008 navštívila Mestský úrad v Nitre delegácia z holandského mesta 

Zoetermeer. Mesto Nitra na stretnutí zastupovali: primátor mesta Nitry Jozef Dvonč, 

prednosta MsÚ v Nitre Ľubomír Martinka, viceprimátor mesta Nitry František Baláž, 

podpredseda NSK Ján Vančo a referentka pre spoluprácu s partnerskými mestami Petra 

Waldnerová. Hostí z Holandska na stretnutí zastupovali predstavitelia Mestského úradu: 

viceprimátor mesta Zoetermeer Patrick van Domburg, referentka zodpovedná za 

environmentálny projekt Annet de Jong a referent pre partnerskú spoluprácu Gerard van Wijk. 

Dôvodom návštevy hostí z krajiny tulipánov bolo prehĺbenie spolupráce medzi mestami. 

Rozbieha sa aj projekt environmentálneho vzdelávacieho projektu medzi Gymnáziom na 

Párovskej ulici a strednou školou v Zoetermeeri. Predstavitelia Mestského úradu zo 

Zoetermeeru boli príjemne šokovaní rozvojom v meste Nitra počas posledných dvoch rokov. 

S hosťami z Holandska rokoval aj vedúci Nitrianskeho informačného systému Juraj Novák. 

Primátor mesta Nitry Jozef Dvonč poskytol oficiálnej návšteve z Holandska informácie o 

projektoch, ktoré sa uskutočnili v Nitre, ako aj ďalších plánoch v rozvoji nášho mesta. 

Prezentoval tiež koncepcie údržby miestnych komunikácií, údržby a výsadby zelene a v 

neposlednom rade koncepciu turisticko-informačného systému. Prednosta Mestského úradu v 

Nitre Ľubomír Martinka prezentoval hosťom z Holandska projekt informačného systému 

samosprávy mesta Nitra, ktorý občanom ponúka efektívnu komunikáciu s úradom, 

prostredníctvom elektronickej formy. Taktiež bola spomínaná téma ohľadom hľadania 

investorov pre lanovku v Nitre. Mestá budú spolupracovať aj na projekte energetickej 

agentúry. V roku 2009 bude 15.výročie od začatia partnerskej spolupráce medzi Nitrou a 

Zoetermeerom a preto plánujeme recipročné stretnutia, ktoré sa uskutočnia v Holandsku aj na 

Slovensku, za účasti podnikateľských subjektov z oboch strán.  

 



 

 

 


