
Báčsky Petrovec, Srbsko a Čierna hora  
 
Na základe nadviazanej spolupráce medzi Mestskou políciou v Nitre a Políciou 
v Báčskom Petrovci uskutočnila sa v dňoch 6.-8. októbra 2005  recipročná pracovno-
priateľská návšteva 10-člennej skupiny policajtov zo Srbska v Nitre. Delegáciu viedol 
náčelník Báčsko-petroveckej polície p. Ján Vozár. Prijatie na MsÚ sa nemohlo 
uskutočniť, nakoľko delegácia pricestovala s niekoľkohodinovým omeškaním vo 
večerných hodinách. Zástupca primátora mesta Nitra, p. František Baláž pozdravil 
zahraničnú delegáciu na oficiálnom obede, ktorý sa uskutočnil v kaštieli 
Mojmírovciach, kde si v tamojšej strelnici hostia vyskúšali služobné zbrane našej 
polície.  
Počas pracovného stretnutia s p. Milošom Hajnovičom, povereným riadením 
Mestskej polície v Nitre, a pplk. Jurajom Cagáňom, riaditeľom Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru SR v Nitre, hovorili o základných úlohách policajného zboru SR 
a oboznámili sa s organizačnou štruktúrou v nadväznosti na spoluprácu štátnej 
polície s mestskou políciou. Hovorili o práci s mládežou a získaných poznatkoch 
z akcií na školách, ktoré by hostia radi aplikovali aj u nich v Báčskom Petrovci. 
V popoludňajších hodinách odohrali priateľský futbalový zápas. Počas návštevy sa 
predstavitelia polícii dohodli na budúcej recipročnej návšteve, ktorá by sa mala 
uskutočniť v budúcom roku v Báčskom Petrovci. 
 
 
 
5.-7. augusta 2005  
Delegácia z Nitry na SNS 2005  
Na základe pozvania predsedu Báčskopetroveckej obce, p. Jána Saba, sa v dňoch 
5.-7. augusta 2005,  zúčastnila delegácia Nitry vedená viceprimátorom mesta Nitry 
p. Milošom Dovičovičom, na 44. slovenských národných slávnostiach v partnerskom 
meste Báčsky Petrovec. Ďalšími členmi delegácie mesta boli: p. Jozef Belica - 
poslanec MZ a p. Dagmar Bojdová – vedúca oddelenia kultúry a športu. Slovenské 
národné slávnosti sú jedinečnou spoločenskou kultúrnou udalosťou dolnozemských 
Slovákov.   
Delegácia mesta sa stretla s veľvyslancom SR v Srbsku a Čiernej hore, J.E. Igorom 
Furdíkom, splnomocnenkyňou vlády SR pre zahraničných Slovákov p. Vilmou 
Prívarovou ako aj s ďalšími zúčastnenými predstaviteľmi politického a spoločenského 
života v Srbsku a Čiernej hory, zástupcami slovenských miest Martina 
a Ružomberku.  
Delegáciu oficiálne prijal na pôde úradu predseda obce, p. Ján Sabo. Počas 
pracovného stretnutia si vymenili skúseností ohľadne decentralizácie samosprávy na 
Slovensku a v Srbsku a hovorili o možnostiach účasti srbského kultúrneho súboru na 
budúcoročnej slávnosti Nitra, milá Nitra. 
 
 
 
 
29.-31. júla 2005  
ZŠ Fatranská na družobnej návšteve v Srbsku 
V dňoch 29.-31. júla 2005  vycestovali žiaci ZŠ Fatranská v Nitre do družobnej ZŚ J. 
A. Komenského v Kulpíne. Spolu s nimi absolvovali partnerskú návštevu Báčskeho 
Petrovca aj šachisti zo Spolku Báčskeho Petrovca spolu s predsedkyňou Spolku 



Báčskeho Petrovca, p. Mária Danková. Žiaci základných škôl odohrali priateľský 
futbalový turnaj. Družobnú návštevu z Nitry prijal predseda obce, p. Ján Sabo.  
 
 
 
2.-4. júla 2005  
Účasť delegácie z BP na slávnostiach Nitra, milá Nitra 
Na pozvanie primátora mesta Nitra pricestovala v rámci mestských osláv Nitra, milá 
Nitra, v termíne 2.-4. júla 2005  na oficiálnu návštevu dvojčlenná delegácia, menovite 
p. Milina Labáthová, prednostka obce a p. Katarína Rašetová, právnička obce. 
Oficiálna delegácia z Báčskeho Petrovca sa zúčastnila spolu s predstaviteľmi mesta 
Nitra a s predstaviteľmi ostatných pozvaných partnerských miest kultúrnych podujatí 
konaných v rámci mestských slávností v Nitre. Delegáciu sprevádzala poslankyňa 
MZ v Nitre, p. Oľga Csákayová. NISYS pre všetkých účastníkov pripravil zaujímavú 
prehliadku historickej časti Nitry.  
 
 
 
 
Báčsky Petrovec, Srbsko a Čierna hora  
9.-10.5.2005 - Návšteva predsedu Bá čskopetroveckej obce p. Jana Saba 
  
V dňoch 9.-10. mája 2005  pricestovala na pracovnú návštevu štvorčlenná delegácia 
z Báčskeho Petrovca pod vedením predsedu Báčskopetroveckej obce p. Jánom 
Sabom. Ďalšími členmi delegácie boli: p. Milina Labáthová, tajomníčka obce, p. 
Katarína Černivecová, zodpovedná za sociálne záležitosti  a p. Ľuboslava Štrbová, 
tajomníčka Matice slovenskej v Juhoslávii v obci Báčsky Petrovec.  
Cieľom ich návštevy bolo oficiálne podpísanie partnerstva a spolupráce na projekte 
založenia obecného centra pre poskytovanie služieb občanov v Báčskom Petrovci 
predvstupových fondov EU (program Exchange). Počas pracovných stretnutí s p. 
Jozefom Korecom, vedúcim oddelenia I. kontaktu MsÚ v Nitre, a p. Ľubomírom 
Martinkom, prednostom MsÚ v Nitre a p. Katarínou Macúchovou, referentom pre 
zahraničné vzťahy, sa oboznámili veľmi podrobne s organizáciou práce oddelenia I. 
kontaktu MsÚ v Nitre, ako aj celkovou organizačnou štruktúrou mesta Nitry.  Na 
stretnutí s riaditeľkou Centra sociálnych služieb v Nitre, p. Annou Kasanovou, sa 
dozvedeli o celkovej starostlivosti o sociálne odkázaných občanov mesta.  
Nakoľko projekt nebol dostatočne pripravený na predloženie orgánom EU, chýbal 
finančný rozpis, časový plán a úloha našej strany nebola dostatočne špecifikovaná, 
k oficiálnemu podpísaniu partnerstva a spolupráce na tomto konkrétnom projekte 
neprišlo. Do budúcnosti sme sa dohodli na dostatočnej časovej rezerve pri príprave 
projektov a vyjasnení si povinností partnera v projekte.  
 
 
 
 
7.-8.1.2005 – II reprezenta čný ples Mesta Nitra – oficiálna návšteva 
 
Na oficiálne pozvanie primátora mesta Nitra, p. Ferdinanda Víteka pricestovala 
v termíne   7. - 8. januára 2005 návštevu delegácia z partnerského mesta, zložená 
z predsedu Báčskopetroveckej obce, p. Jánom Sabom s manželkou a bývalého 



predsedu  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, p. Pavlom Zimom s manželkou. Na 
pracovnom stretnutí s p. Ivonou Fraňovou, vedúcou NISYS a Katarínou Macúchovou, 
koordinátorkou partnerskej spolupráce prediskutovali možnosti spolupráce 
v budúcom období. Pozvaní hostia sa večer 7. januára 2005 zúčastnili 2. 
reprezentačného plesu Mesta Nitry. Primátor mesta Nitry p. Ferdinand Vítek na plese 
slávnostne odovzdal Cenu mesta p. Pavlovi Zimovi, za jeho významnú osobnú 
angažovanosť v rozvoji partnerských vzťahov medzi Nitrou a Báčskym Petrovcom.   
 


