
25.-28. október 2004 - Kontaktný seminár – program EU mládež  
 
V dňoch 25. - 28. októbra 2004  sa uskutočnil kontaktný seminár v rámci grantového 
programu EU Mládež, administrovaný spoločne s Nitrianskou komunitnou nadáciou, 
ktorý bol určený pre mládežnícke organizácie za účelom možnosti nadviazania 
medzinárodnej spolupráce pri zhotovovaní projektov v rámci spomínaného programu. 
Za partnerské mesto Báčsky Petrovec sa tohto semináru zúčastnili: p. Jarmila 
Stojimirovič, riaditeľka Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci a p. Mária 
Kopčoková, učiteľka angličtiny na Gymnáziu J. Kollára v Báčskom Petrovci.   
 
 
 
 
6.-8. august 2004 - Bá čsky Petrovec, Srbsko a Čierna hora 
  
Na pozvanie predsedu obce Báčsky Petrovec, p. Pavla Zimu, sa v dňoch 6.-8. 
augusta 2004,  zúčastnila delegácia Nitry vedená  zástupcom primátora mesta Nitry 
p. Františkom Balážom na Slovenských národných slávnostiach v partnerskom 
meste Báčsky Petrovec, ktoré boli v znamení 85. výročia uskutočnenia prvých 
Slovenských národných slávností. Ďalšími členmi delegácie mesta boli: poslanci 
Mestského zastupiteľstva - p. Eva Hlaváčová a p. Anton Kretter.  
V nadväznosti na predchádzajúcu návštevu v máji 2004,  delegácia prevzala počas 
oficiálneho stretnutia s predsedom obce Báčsky Petrovec p. Pavlom Zimom, 
výkresovú dokumentáciu budovy kultúrneho centra za účelom vypracovania štúdie 
„Rekonštrukcia kultúrneho centra“, ktorú zabezpečí odbor strategických činností MsÚ 
Nitra (p. Koreňová) a to buď z mimorozpočtových prostriedkov alebo z rozpočtu 
mesta na rok 2005.  
 
Na základe výsledkov miestnych volieb v Báčskom Petrovci nastúpil dňa 12. októbra 
2004 do funkcie predsedu Báčskopetroveckej obce, p. Ján Sabo. Novým predsedom 
Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec sa stal p. Jaromír Popovič.  
 
 
 
1.-5. júla 2004   - Báčsky Petrovec, Srbsko a Čierna hora 
 
Na pozvanie primátora mesta Nitra pricestovala v rámci osláv Nitra, milá Nitra. 
v termíne    1.-5. júla 2004  na oficiálnu návštevu dvojčlenná delegácia, menovite p. 
Pavel Zima, predseda obce Báčsky Petrovec a p. Vladimír Turan, riaditeľ Direkcie 
pre stavebný pozemok. 
Na pracovnom stretnutí p. Vladimíra Turana s p. Martou Pospišovou, vedúcou 
odboru správy majetku hovorili o problémoch, ktoré vznikajú pri činnosti ich práce 
a dohodli sa na ďalšej výmene skúsenosti a spolupráci. 
Pracovné stretnutie v NISYSe, vedené p. Ivonou Fraňovou bolo orientované na 
hľadanie možností spolupráce v oblasti projektov podporovaných Európskou úniou 
a vládou SR. Zároveň p. Pavel Zima prisľúbil účasť na pripravovanej konferencii 
partnerských miest, ktorá by sa mala konať v septembri tohto roku v oblastiach 
regionálneho rozvoja a CR, programu YOUTH, kultúry a spolupráce polície 
s verejnosťou. Konferencia bude financovaná na základe podaného projektu na grant 
z Európskej komisie.  



Oficiálna  delegácia z Báčskeho Petrovca sa zúčastnila spolu s predstaviteľmi mesta 
Nitra      a s predstaviteľmi ostatných pozvaných partnerských miest slávnostného 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v synagóge i slávnostnej Cyrilo-metodskej 
akadémie v Divadle      A. Bagara v Nitre. 
 
 
 
21.-23.5. 2004 - Zástupcovia mesta Nitra na D ňoch B.Petrovca 
 
V dňoch 21.-23. mája 2004 sa v partnerskom meste Báčsky Petrovec uskutočnili Dni 
Petrovca, na ktorých mesto Nitra reprezentovali p. František Baláž, zástupca 
primátora Nitry, p. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór MsÚ Nitra, p. Miroslava 
Koreňová, špecialista architektúry. Delegácia navštívila Gymnázium J. Kollára, 
ktorého spolupráca s Gymnáziom Párovská sa rozvíja už niekoľko rokov. Počas 
návštevy miestnej knižnice Štefana Homolu, odovzdali p. Jarmile Stojimirovič, 
riaditeľke knižnice slovenské knihy, ktorých zbierku vyhlásil a realizuje NISYS. Počas 
pracovných stretnutí s predsedom Zhromaždenia obce B. Petrovec, p. Pavlom 
Zimom, s predsedom Výkonného výboru obce B. Petrovec, p. Jaroslavom 
Popovičom sa delegácia z Nitry podrobne oboznámila so zámerom rekonštrukcie 
miestnej knižnice na kultúrne centrum obce Báčsky Petrovec. Mesto Nitra bude 
hľadať spôsob vyhotovenia architektonickej štúdie riešenia a následne možnosť 
financovania z mimorozpočtových zdrojov.  
 
 
 
 
25.-28. 3.2004 - Priate ľská družobná návšteva v Nitre 
 
Na základe družobnej dohody medzi Gymnáziom Párovská v Nitre a Gymnáziom J. 
Kollára v Báčskom Petrovci sa v dňoch 25.-28. marca 2004 uskutočnila priateľská 
družobná návšteva v Nitre. Skupinu študentov a pedagógov doprevádzali predseda 
výkonného výboru obce Báčsky Petrovec, p. Jaroslav Popovič a riaditeľka Knižnice 
Štefana Homolu v Báčskom Petrovci, p. Jarmila Stojimirovič. 
Cieľom návštevy zástupcov obce Báčsky Petrovec bolo predstavenie programu EU – 
Mládež, ktorý vytvára možnosti pre rozšírenie spolupráce medzi našimi mestami 
a zároveň predstavenie  plánovanej konferencie „Nové možnosti spoločných 
projektov partnerských miest v rámci EU“ v oblasti cestovného ruchu, regionálneho 
rozvoja, kultúry, polície, kde máme záujem pozvať aj zástupcov Báčskeho Petrovca. 
 
 
 
 
7.-10. 1.2004 - Oficiálnu návštevu delegácia z BP v  Nitre 
 
Na základe pozvania primátora mesta Nitra, p. Ferdinanda Víteka pricestovala 
v termíne           
7.-10. januára 2004 na oficiálnu návštevu delegácia z partnerského mesta, zložená 
z predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, p. Pavlom Zimom s manželkou  
a predsedom Výkonného výboru obce Báčsky Petrovec, p. Jaroslavom Popovičom  s 
manželkou.  



Časť delegácie navštívila ZŠ Fatranská v Nitre, ktorá má podpísanú zmluvu 
o spolupráci so ZŠ J. A. Komenského v Kulpíne, na ktorej sa dohodli na budúcich 
projektoch výmen medzi týmito školami a vymenili si skúsenosti v oblasti vzdelávania 
žiakov jednotlivých škôl. ZŠ Fatranská darovala ZŠ J. A. Komenského učebnice 
a vyučovacie pomôcky.   
Predstavitelia obce B. Petrovec sa ďalej stretli s p. Ľubicou Lachkou, riaditeľkou 
Nitrianskej komunitnej nadácie v Nitre, kde hovorili o spolupráci v rámci programu EU 
-  Mládež. Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s NISYS pripravuje v októbri 
tohto roku kontaktný seminár, na ktorý pozvala aj predstaviteľov organizácii v B. 
Petrovci pracujúcich s mladými ľuďmi. 
Predseda výkonného výboru, p. Popovič sa stretol so zástupcami Mestskej polície v 
Nitre, ktorá v minulom roku úspešne naštartovala projekt výmeny skúseností medzi 
políciami v Báčskom Petrovci a v Nitre.  
Všetci pozvaní hostia sa večer 9. januára 2004 zúčastnili 1. reprezentačného plesu 
Mesta Nitry.  


