
DNI NITRANOV 
 
Pri príležitosti 8. ročníka tradičných mestských slávností Dni Nitranov, ktoré sa konali v dňoch 3.-5. 
júla 2003 , navštívili Nitru delegácie partnerských miest, ktoré privítal viceprimátor p. Miloš Dovičovič. 
České Budějovice boli zastúpené primátorom mesta p. Miroslavom Tetterom, námestkyňou pre 
školstvo, kultúru zdravotníctvo a sociálne veci, p. Vlastou Bohdalovou a námestníkom pre rozvoj 
mesta, dopravu, pamiatkovú starostlivosť, CR a fondy EU, p. Jurajom Tomom.  
Báčsky Petrovec bol zastúpený predsedom obce Báčsky Petrovec p. Pavlom Zimom a právnou 
poradkyňou obce p. Katarínou Rašetovou.  
Oficiálne delegácie sa zúčastnili slávnostného otvorenia Synagógy v Nitre ako i slávnostnej Cyrilo-
metodskej akadémie v Divadle A. Bagara v Nitre. Počas pracovných stretnutí si vzájomne vymenili 
skúsenosti v oblasti práce jednotlivých samospráv. 
Cyrilo-metodskej akadémie sa zúčastnila aj veľvyslankyňa SR v Austrálii, J.E. Anna Tureničová, ktorá 
vysoko ohodnotila aktívnu spoluprácu medzi Nitrou a austrálskym mestom Gosford. Pri návšteve Nitry 
ju sprevádzal manžel spolu s austrálskou maliarkou slovenského pôvodu p. Natashi Florean, u ktorých 
návšteva Nitry zanechala hlboký dojem.  
V rámci „Pozdravov z partnerských miest“, ktoré sú súčasťou tradičných osláv na Svätoplukovom 
námestí sa predstavili umelecké, folklórne a hudobné skupiny z partnerských miest Nitry: hudobná 
skupina Popráci z Českých Budějovíc, Folklórny súbor Maki a hudobná skupina Erato zo Zielonej 
Gory a folklórny súbor Biseri Slavonije z Osijeku.  
Súbor z Osijeku bol sprevádzaný aj koordinátorkou pre partnerskú spoluprácu v oblasti kultúru p. 
Karmen Krajinou a súbory zo Zielonej Gory sprevádzal vedúci oddelenia kultúry mesta Zielona Gora, 
p. Jan Szachovicz, ktorí na pracovných stretnutiach v NISYSe pripravovali plán spolupráce na budúci 
rok. 
 
 
Zielona Gora, Po ľsko  (13. – 15. 9. 2002) 
 
V dňoch 13. -15. septembra 2001 sa delegácia z Nitry na čele s p. Vladimírom Balážom - zástupcom 
primátora mesta Nitra zúčastnila stretnutia partnerských miest Zielonej Gory  v rámci Dní Zielonej 
Gory a vinobrania. Ďalšími členmi delegácie boli: p. Miloš Dovičovič - poslanec Mestského 
zastupiteľstva v Nitre a člen Mestskej rady, p. Miloslav Kramár – zamestnanec oddelenia ŽP MsÚ  
v Nitre.  
Okrem Slovenska boli pozvaní hostia z ostatných partnerských miest Zielonej Gory.  Súčasťou 
programu bolo aj Fórum partnerských miest, na ktorej nás reprezentoval p. Kramár s referátom na 
tému "Štandarty EÚ v rôznych formách zodpovednosti za ochranu životného prostredia".  
 
 
 
 
Výstava v Zielonej Gore 
 
Galéria BWA v Zielonej Gore pripravila v termíne 5. - 8. septembra 2001 výstavu   "Mesto - priateľstvo 
- umenie", na ktorej sa prezentovalo mesto Nitra prostredníctvom Nitrianskej galérie a umeleckých diel 
Tibora Zelenického, Jaroslava Košša  a Mariána Žilíka. Mesto Nitra poskytlo finančnú čiastku na 
prepravu umeleckých diel vo výške 4440 Sk. 
 
 
 
 
 
Dni Zielonej Gory a vinobranie 
 
V dňoch 14. – 16. septembra 2001  sa delegácia z Nitry zúčastnila stretnutia partnerských miest 
Zielonej Góry v zložení: Vladimír  Baláž – zástupca primátora Nitry, Miloš Dovičovič – poslanec 
Mestského zastupiteľstva v Nitre, člen Mestskej rady v Nitre a člen komisie podnikateľskej činnosti, 
Helena Palková – poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Nitre a členka komisie podnikateľskej 
činnosti a Timea Nevizánska – koordinátorka pre partnerskú spoluprácu. Okrem Slovenska boli 
pozvaní hostia z partnerského mesta z Nemecka, Bieloruska, Rumunska, Holandska, Francúzska 
a Talianska.  Na Fóre partnerských miest prezentoval Nitru Miloš Dovičovič s referátom: Spolupráca 



samosprávy s podnikateľmi v meste Nitra. Počas „Dní Zielonej Gory a vinobrania“ sa konala aj 
prezentácia podnikateľov a firiem Zielonej Góry, na budúci rok zamýšľa mesto poskytnúť pre tento 
účel priestory pre firmy z partnerských miest.  Počas návštevy sa dohodol  plán partnerskej 
spolupráce na budúci rok.  
Nové kontakty a možnosti ďalšej spolupráce vznikli medzi jednotlivými partnerskými mestami. Mestá 
Vitebsk (Bielorusko) a Bistrica (Rumunsko) prejavili následne záujem o nadviazanie spolupráce 
s našim mestom a zaslali oficiálnu ponuku primátora na nadviazanie spolupráce. Následne sme si 
vymenili profily našich miest.  
 


