
Báčsky Petrovec, Srbsko 
 
 
 
20.-22.4.2006 – Družobná návšteva z BP na Gymnáziu Párovská 
Na základe družobnej dohody medzi Gymnáziom Párovská v Nitre a Gymnáziom J. 
Kollára v Báčskom Petrovci sa v dňoch 20. -22. apríla 2006 uskutočnila pravidelná 
priateľská družobná návšteva pedagógov a študentov Gymnázia J. Kollára v Nitre. 
Počas návštevy sa stretli s predsedníčkou Spolku priateľov Báčskeho Petrovca, p. 
Máriou Dankovou. 
 
 
 
 
4.-5.7.2006 – Nitra, milá Nitra – delegácia z BP 
Na pozvanie primátora mesta Nitra sa pricestovala v dňoch 4.-5. júla 2006  pri 
príležitosti mestských osláv Nitra, milá Nitra na oficiálnu návštevu delegácia pod 
vedením predsedu obce p. Jána Saba. Ďalšími členmi delegácie boli p. Milina 
Labáthová, tajomníčka obce a p. Katarína Rašetová, právnička obce. Spolu 
s predstaviteľmi mesta Nitra a s predstaviteľmi ostatných pozvaných partnerských 
miest sa zúčastnili kultúrnych podujatí konaných v rámci mestských slávností v Nitre. 
Delegáciu počas pobytu sprevádzal prednosta MsÚ Nitra. p. Ľubomír Martinka.  
 
 
 
4.-6.8.2006 – Slovenské národné slávnosti v BP 
V dňoch 4.-6. augusta 2006  sa na základe pozvania predsedu Báčskopetroveckej 
obce, p. Jána Saba zúčastnil viceprimátor mesta Nitry, p. František Baláž 
s manželkou na 45. slovenských národných slávnostiach v partnerskom meste 
Báčsky Petrovec.  
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, zúčastnenými predstaviteľmi politického a spoločenského života v Srbsku 
a Čiernej hory, zástupcami slovenských miest Martina a Ružomberku. 
Viceprimátora Nitry oficiálne prijal na pôde úradu predseda obce, p. Ján Sabo.  
 
 
28.9-30.9.2006 - Recipro čná návšteva MsP Nitra v Bá čskom Petrovci 
Na základe pozvania predsedu Zhromaždenia obce v Báčskom Petrovci a Policajnej 
stanice Báčsky Petrovec sa zamestnanci MsP a zástupkyňa NISYS-u zúčastnili 
v dňoch 28.-30.septembra 2006  recipročnej návštevy v partnerskom meste.  
Delegácia bola prijatá predsedom Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, p. Janom 
Sabom. Zástupcov MsP Nitra prijal náčelník sekretariátu v Novom Sade, pod ktorého 
správu spadá Policajná stanica v Báčskom Petrovci. Pri pracovných stretnutiach si 
vymenili skúsenosti a oboznámili sa s podmienkami práce kolegov v Srbsku, 
prezentovali prácu MsP Nitra. Na oddelení prevencie kriminality im boli prezentované 
skúsenosti pri objasňovaní kriminálnej činnosti ale hlavne postupy, ktorými sa 
kriminality snažia predchádzať. Ďalej sa pracovníci polície oboznámili so 



skúsenosťami pri zisťovaní, objasňovaní a prevencie domáceho násilia na ženách 
a deťoch. Návšteve z Nitry sa venovala veľká pozornosť z rôznych médií  (2 TV 
stanice, rozhlas, noviny). Na pracovnom stretnutí náčelníka MsP Nitra, p. Miloša 
Hajnoviča,  veliteľa Policajnej stanice Báčsky Petrovec p. Jána Vozára, 
a koordinátorky partnerskej spolupráce p. Kataríny Macúchovej sa dohodli na 
pokračovaní recipročných návštev a súhlasili s návrhom spoločného projektu 
spolupráce s políciami iných partnerských miest Nitry, ktoré oddelenie NISYS 
v spolupráci s MsP v Nitre pripravuje v budúcnosti. Na záver pracovného pobytu 
policajti odohrali priateľský zápas vo futbale.   
 
 
 
 
1.12.-3.12.2006 - ZŠ Fatranská na družobnej návštev e v B. Petrovci (Kulpín) 
 V dňoch 1.-3. decembra 2006  absolvovali žiaci a pedagógovia ZŠ Fatranská v Nitre 
pravidelnú recipročnú návštevu partnerského mesta Báčsky Petrovec a družobnej ZŠ 
J. A. Komenského v Kulpíne. Cieľom tejto návštevy bola vzájomná výmena 
skúseností medzi pedagógmi a nadväzovanie priateľstiev medzi žiakmi oboch škôl. 
Žiaci základných škôl odohrali priateľský futbalový turnaj. Družobnú návštevu z Nitry 
prijal predseda obce, p. Ján Sabo.  
 
 


