
25.-28.1.2007 – Priate ľská návšteva v Nitre 
Na pozvanie riaditeľa školy ZŠ Fatranská, p. Jozefa Habalčíka a Združenia priateľov 
Báčskeho Petrovca pricestovala v termíne 25.-28.januára 2007  na priateľskú 
návštevu p. Jovanka Zimová, riaditeľka družobnej školy ZŠ J. A Komenského 
v Kulpíne, ktorá je miestnou časťou Báčskeho Petrovca a jej manžel p. Pavel Zima, 
bývalý predseda Báčskopetroveckej obce. Na stretnutí s predsedníčkou Spolku p. 
Máriou Dankovou, vedúcou NISYS, p. Ivonou Fraňovou a koordinátorkou partnerskej 
spolupráce p. Katarínou Macúchovou, zhodnotili pokračovanie úspešnej spolupráce 
a hovorili tiež o možnostiach budúcich projektov podporovaných Európskou úniou 
resp. Slovenskou republikou. Večer 27. januára sa zúčastnili plesu organizovaného 
ZŠ Fatranská.  
 
 
16.-18.2.2007 – Družobná návšteva Nitry (ZŠ Fatrans ká +  šachisti) 
V rámci partnerskej spolupráce medzi Nitrou a Báčskym Petrovcom sa v dňoch  16.-
18. februára 2007  uskutočnila družobná návšteva  školy J.A. Komenského 
z Kulpína, miestnej časti Báčsky Petrovec v Nitre. Na návštevu ZŠ Fatranská v Nitre 
pricestovali mladí športovci - futbalisti a volejbalisti so svojimi pedagógmi a trénermi. 
Okrem návštevy historických pamiatok mesta Nitry zohrali vzájomné zápasy 
a nadviazali bližšie kontakty s kamarátmi.  
Spolu so študentmi pricestovali do Nitry aj členovia šachového klubu, s ktorými 
nitrianski šachisti majú už viacročné kontakty. Šachisti odohrali stretnutie Nitra - 
Báčsky Petrovec a zúčastnili sa aj otvoreného šachového turnaja jednotlivcov 
v šachu.  
Návšteva splnila očakávanie a upevnila naše vzťahy so Slovákmi žijúcimi mimo 
územia našej krajiny, čo je dobrý prísľub stretávania sa aj v budúcnosti.  
 
 
4.-6.7.2007 Nitra, milá, Nitra – ú časť delegácie z B. Petrovca 
Na pozvanie primátora mesta Nitra sa zúčastnila delegácia v zložení p. Ján Sabo, 
predseda obce, p. Milina Labáthová, náčelníčka obecnej správy, p. Dušan Govorčin, 
vedúci pre spoločenské činnosti, v termíne 4.-6. júla 2007  mestských osláv Nitra, 
milá Nitra. 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. Delegáciu z partnerského mesta 
sprevádzala poslankyňa MZ, p. Oľga Csákayová.  
 
 
3.-5.8.2007 – Slovenské národné slávnosti – ú časť delegácie z Nitry  
Na pozvanie predsedu obce Báčsky Petrovec sa zúčastnila v dňoch 3.-5. augusta 
2007 na 45. slovenských národných slávnostiach, delegácia mesta Nitra v zložení p. 
Jozef Dvonč, primátor mesta a poslanci MZ p. Oľga Csákayová a p. Ján Greššo. 
Slovenské národné slávnosti sú jedinečnou kultúrnou a spoločenskou udalosťou 
dolnozemských Slovákov.  
 
 
4.-6.10.2007 – Recipro čná návšteva policajtov z B. Petrovca v Nitre 
Na základe nadviazanej spolupráce medzi Mestskou políciou v Nitre a Políciou v 
Báčskom Petrovci uskutočnila sa v dňoch 4.-6. októbra 2007  recipročná pracovno-



priateľská návšteva policajtov zo Srbska v Nitre pod vedením náčelníka Báčsko-
petroveckej polície p. Jána Vozára. Delegácia bola oficiálne prijatá na MsÚ 
viceprimátorom p. Štefanom Štefekom za účasti náčelníka MsP v Nitre, členov MsP 
v Nitre. Policajti z partnerského mesta navštívili Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre 
Počas pracovného stretnutia s p. Milošom Hajnovičom, náčelníkom Mestskej polície 
v Nitre, a JUDr. Jánom Štarkom, riaditeľom Krajského 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. Práca s mládežou a s tým spojená prevencia je pre slovensko-srbských 
partnerov veľmi inšpiratívna. 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 priateľské futbalové zápasy. Počas návštevy sa 
predstavitelia polícii dohodli na budúcej recipročnej návšteve, ktorá by sa mala 
uskutočniť v budúcom roku v Báčskom Petrovci a skonštatovali, že partnerské 
vzťahy, ktoré sa začali v roku 2002, vedú k zlepšeniu činnosti oboch polícií 
cez vzájomnú informovanosť o práci oboch polícií. 
 
 
11.-14.10.2007 – priate ľská družobná návšteva Gymnázia Párovská v B. 
Petrovci 
Na základe družobnej dohody medzi Gymnáziom Párovská v Nitre a Gymnáziom J. 
Kollára v Báčskom Petrovci sa v dňoch 11.-14. októbra 2007 uskutočnila pravidelná 
priateľská družobná návšteva pedagógov a študentov Gymnázia Párovská 
v Báčskom Petrovci. Počas návštevy absolvovali zaujímavý program pozostávajúci 
okrem iného aj z návštevy obecného úradu v Báčskom Petrovci, a exkurzie v 
hlavnom meste Srbska, Belehradu. 
 
 
23.-25.10.2007 – priate ľská družobná návšteva ZŠ Fatranská v Kulpíne  
V dňoch 23.-25. októbra 2007  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. Spoločne s nimi vycestovali 
aj členovia Šachového oddielu SPU pod vedením p. Danka a poľovnícke združenie 
SPU pod vedením p. Ondrušku, ktorí majú nadviazanú spoluprácu s partnermi 
obdobných spolkov a združení už od začiatku spolupráce oboch partnerských miest.  
 
 
1.-3.12.2007 – priate ľská družobná návšteva združení šachistov a po ľovníkov v 
Nitre 
V termíne 1.-3. decembra 2007  sa uskutočnila recipročná návšteva družobných 
združení šachistov a poľovníkov z Báčskeho Petrovca v Nitre. Počas návštevy 
absolvovali tematické programy. Šachisti odohrali niekoľko šachových stretnutí 
a v nedeľu celodenný šachový turnaj. Pre poľovníkov bola pripravená návšteva 
Výskumného ústavu ŽV a návšteva poľovného revíru v Lehote pri Nitre. 
 
 


