
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 Zielona Gora ako 
spoluvystavovateľ nášho mesta na veľtrhu CR –Slovakiatour 2007 v Bratislave 
spoločne s ďalšími partnerskými mestami z Čiech a Chorvátska.  
 
 
19-27.5.2007 – Projekt „Tvorivé dielne mládeže s me ntálnym postihnutím“ – EU 
program Mládež  
V termíne 19.-27. mája 2007  realizovala Špeciálna základná škola internátna 
a Praktická škola v Nitre už po druhý krát projekt „Tvorivé dielne mládeže 
s mentálnym postihnutím z Nitry a Zielonej Gory“, v rámci ktorého odcestovalo 8 
mladých ľudí s postihnutím a 2 pedagogickí pracovníci z Nitry do Zielonej Gory. 
Cieľom tohtoročného projektu bolo vzájomné spoznanie na vytvorenie trvalejších 
vzťahov, spoznávanie regionálnej histórie.  zvyšovanie komunikačných schopností 
prostredníctvom rôznych pripravených programov, ktoré majú za úlohu integrovať 
postihnutú mládež do normálneho života. Partnerská škola v Zielonej Gore ponúka 
našim žiakom vynikajúce podmienky týkajúce sa hipoterapie a rôznych 
rehabilitačných cvičení.  Túžbou učiteliek z Nitry, ktoré už po druhý krát boli úspešné 
pri podaní projektu na Európsku komisiu, privítať a ponúknuť podobné podmienky 
deťom zo Zielonej Gory v Nitre.  
 
 
4.-5.7.2007 – Nitra, milá Nitra – ú časť delegácie zo Zielonej Gory  
Na pozvanie primátora mesta Nitra pricestovali na návštevu v dňoch 4.-5. júla 2007  
pri príležitosti mestských osláv Nitra, milá Nitra nový primátor Zielonej Gory, p. 
Janusz Kubicki a viceprimátor pre hospodársku oblasť p. Krzysztof Kaliszuk. 
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. Radi by svojou priamou alebo 
konzultačnou účasťou prispeli k úspešnosti projektu. Na stretnutí s učiteľkami 
Špeciálnej základnej školy na Červeňovej ulici vyjadrili vôľu pokračovať v úspešne 
naštartovanej spolupráci cez program EU – Mládež. Zároveň sa navzájom 
informovali o zmenách, ktoré je potrebné splniť pre úspešné podanie projektu pre 
tento rok.  
 
 

7.-9.9.2007 – Oficiálna delegácia na návšteve Zielo nej Gory  

V dňoch 7.-9. septembra 2007  sa delegácia z Nitry na čele s primátorom mesta, p. 
Jozefom Dvončom zúčastnila 12. ročníka Fóra partnerských miest Zielonej Gory v 
rámci Dní Zielonej Gory a vinobrania. Ďalšími členmi delegácie boli: p. Štefan Štefek, 
poslanec dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie a p. Katarína Macúchová, 
koordinátorka partnerskej spolupráce. Tohtoročné fórum partnerských miest, na 
ktorom sa reprezentoval Mesto Nitra so svojim príspevkom primátor mesta, p. Jozef 
Dvonč sa zúčastnili všetky zúčastnené partnerské mestá Zielonej Gory z Ukrajiny, 
Holandska, Nemecka, Rumunska, Talianska Spoločnou témou prednášok bola 
Histórii a udržiavaniu vinárskych tradícií jednotlivých krajín resp. regiónov. Mesto 
Zielona Gora prejavilo záujem o rozvoj spolupráce v oblasti výmeny skúsenosti pri 
výrobe vína a tradícií s tým spojených. Na oficiálnom stretnutí s primátorom mesta 



Zielona Gora, p. Januszom Kubickim za účasti viceprimátora p. Krzysztofa Kaliszuka, 
zhodnotili doterajšiu spoluprácu pri spoločných projektoch, na financovanie ktorých 
sa úspešne získavajú finančné prostriedky EU a hovorili o možnostiach spolupráce 
na budúce roky a možnosti participácie mesta Zielona Gora na projekte EHMK 2013. 
Primátori oboch miest sa dohodli na vycestovaní pracovnej skupiny pozostávajúcej 
z pracovníkov MsÚ Nitra a organizácií zapojených do projektov so Zielonou Gorou, 
zodpovedných za jednotlivé oblasti spolupráce ako napr. cestovný ruch, kultúra 
a šport, projekt tvorivých dielní pre postihnuté deti apod., ktorí by dohodli konkrétne 
kroky. Tak ako aj po minulé roky sa mestá budú spolupracovať na projekte spoločnej 
propagácie miest v rámci výstav CR v oboch krajinách. Mesto Zielona Gora ponúklo 
Nitre možnosť spoluvystavovateľa v ich nemeckom partnerskom meste Cottbus, 
ktorý sa organizuje každoročne v marci. Recipročne Zielona Gora môže svoje mesto 
a región prezentovať v januári na výstave SLOVAKIATOUR 2008 Bratislava.  
 
 
22.-23. 11.2007 – pracovná návšteva v Zielonej Gore    
Na základe záverov z oficiálnej návštevy primátora Nitry v Zielonej Gore v septembri 
2007 sa uskutočnila v termíne 22. – 23. novembra 2007  pracovná návšteva v 
Zielonej Gore. kde okrem koordinátorky partnerskej spolupráce p. Kataríny 
Macúchovej mali vycestovať aj pracovníčka oddelenia kultúry a športu ako aj 
pracovníčka špeciálnej školy na Červeňovej ul. v Nitre. Z náhlych zdravotných 
problémov bola účasť pracovníčky oddelenia kultúry a športu odvolaná. Z dôvodu 
nezáujmu vedenia školy na Červeňovej ul. sa musel hľadať nový partner, preto 
nakoniec vycestovala pracovníčka Detského sanatória pre deti s poruchami 
správania Kynek ako potenciálny partner pre európsky program Mládež.  
Počas pracovných stretnutí sme hovorili o možnostiach pre budúci rok čo sa týka 
výmen v oblasti kultúry a športu, ktoré sa v Zielonej Gore stáva prioritou. Počas 
stretnutia s viceprimátorom pre hospodársku činnosť p. Krzysztofom Kaliszukom 
a špecialistom pre EU fondy, Maciejom Nowickim, prejavili záujem o prehĺbenie 
spolupráce v oblasti projektov financovaných z EU fondov. Preto požiadali o možnosť 
návštevy p. Nowického v Nitre ešte v roku 2007, aby sa mohol oboznámiť bližšie 
s projektami resp. prioritami mesta, na ktorých by radi spolupracovali ako partneri. 
Zároveň požiadali o sprostredkovanie kontaktu mladých futbalistov vo veku 12-13 
rokov, ktorí by sa mohli zúčastniť vianočného halového futbalového turnaja v Zielonej 
Gore.  
Nakoľko Detské sanatórium žiaľ nevyhovuje podmienkam programu Mládež, Mesto 
Zielona Gora v spolupráci s miestnou špeciálnou školou pre postihnuté deti prejavilo 
záujem rozšíriť spoluprácu a sprostredkovať výmenný pobyt pre deti z nitrianskeho 
sanatória v Przylepe a zároveň zorganizovať seminár resp. konferenciu pre 
pedagógov zaoberajúcich sa špeciálnou pedagogikov u nich v Zielonej Gore. Táto 
konferencia by potom zahŕňala aj praktické ukážky práce s deťmi aj v nemeckom 
partnerskom meste Cottbus, ktoré je od Zielonej Gory vzdialené len cca 100 km.  
 
 
9.-11.12.2007 – pracovná návšteva v Nitre  
Na túto návštevu nadväzovala kontaktná návšteva Nitry špecialistu pre EU fondy, 
pracovníka oddelenia kultúry a dvoch pracovníčok špeciálnej školy zo Zielonej Gory, 
ktorá sa uskutočnila v dňoch 9.-11. decembra 2007 .  
Na oddelení kultúry a športu si rozobrali podrobne kultúrne aktivity, na ktorých by 
mali obe mestá záujem, aby to druhé mesto participovalo. Spomínali si tradičné 
podujatia, festivaly, ktoré sa počas roka v Nitre organizujú ako aj možnosť 



prezentovať kultúru oboch miest resp. národov formou výstav. V neposlednom rade 
majú záujem spolupracovať v oblasti športu, kde hľadajú partnerskú školu so 
športovým zameraním.  
Pracovníčky Špeciálnej školy navštívili okrem Detského sanatória na Kyneku, aj 
Špeciálnu školu na Červeňovej ul., ktorá sa napriek všetkému javí ako najvhodnejší 
partner pre daný program Mládež. Je potrebné však presvedčiť vedenie školy 
o výhodnosti takýchto výmen pre deti s postihnutím. Nakoľko sa zmenili podmienky 
podávania projektu, kde už žiadateľom nemôže byť priamo škola, hľadali sa nové 
možnosti podania tohto projektu, Jednou z takýchto možností je, aby žiadateľom 
resp. podávateľom projektu bola samospráva t.j. Mesto Nitra.  
Na stretnutí špecialistu pre EU fondy zo Zielonej Gory a vedúcej projektového tímu, 
p. Rýchlej si obe strany predstavili stanovené priority miest pre roky 2008-2013 
a vymenili si skúsenosti pri riešení problémov pri podávaní projektov resp. časovej 
oneskorenosti vyhlasovania jednotlivých grantových schém.  
Mesto Zielona Gora prejavilo veľký záujem o spoluprácu na projektoch, ktoré mesto 
Nitra pripravuje v spolupráci s univerzitami (vedecko-technické parky), nakoľko niečo 
podobné pripravujú aj u nich a bolo by veľmi zaujímavé poskytovať si navzájom 
odborníkov a skúsenosti.  
Kvôli časovej náročnosti bude táto diskusia pokračovať formou elektronickou nielen 
medzi projektovými špecialistami oboch miest ale je potrebné nakontaktovať aj 
predstaviteľov univerzít oboch miest.   
 
 
15.-16.12.2007 – účasť ČFK Nitra na futbalovom turnaji žiakov v Z. Gore 
V termíne 15.-16. decembra 2007  sa zúčastnili mladí futbalisti ČFK Nitra vianočného 
turnaja žiakov v halovom futbale v Zielonej Gore, kde obsadili 4-5. miesto. Počas 
návštevy absolvovali aj prehliadku kultúrnych pamätihodností mesta Zielona Gora. 
Futbalový klub zo Zielonej Gory sa pravdepodobne zúčastní obdobného turnaja 
organizovaného ČFK Nitra vo februári 2008.  
 
 


