
Báčsky Petrovec, Srbsko 

 

JANUÁR 

Pri príležitosti Reprezentačného mestského plesu organizovaného dňa 26. januára 

2008 v priestoroch PKO v Nitre prijali pozvanie aj delegácie z partnerských miest. Partnerov 

z Báčskeho Petrovca zastupovali p. Pavel Zima, bývalý predseda obce a jeho manželka 

Jovanka Zimová, riaditeľka ZŠ J.A.Komenského v Kulpíne, ktorá je partnerskou školou pre 

ZŠ Fatranská Nitra.  

 

FEBRUÁR - MAREC 

Na základe pozvania od predsedu obce v Srbsku sa v  dňoch 28. februára až 1. marca 

2008 zúčastnila delegácia z Nitry pracovnej návštevy v partnerskom meste Báčsky Petrovec. 

Cieľom návštevy v Srbsku bola spoločná prezentácia partnerských miest na Medzinárodnom 

veľtrhu cestovného ruchu Sajam turizma 2008 Belehrad spojená s pracovnou návštevou 

partnerského mesta Báčsky Petrovec. V spoločnom stánku boli návštevníkom výstavy 

ponúkané propagačné materiály o Nitre a kandidatúre Nitry na EHMK 2013. Na pracovnom 

stretnutí  s predsedom obce B. Petrovec, Dr. Jánom Sabom, predsedom Matice slovenskej 

v Juhoslávii p. Branislavom Slivkom a členkou organizačného výboru Slovenských 

národných slávností p. Katarínou Melegovou-Melichovou sa hovorilo o plánoch a projektoch 

vzájomnej spolupráce pripravovaných pre tento rok. Partnerská strana prejavila záujem 

o koncert  evanjelického speváckeho zboru z Nitry počas Slovenských národných slávností 

a zároveň ponúkli predstavenie divadelného súboru, ktorý by mohol byť zaradený do 

programu kultúrnych podujatí organizovaných v Nitre. Počas stretnutia s veliteľom polície 

obce Báčsky Petrovec p. Jánom Vozárom sa hovorilo o príprave recipročnej návštevy 

Mestskej polície Nitra, ktorá by sa mala v tomto roku realizovať v októbri. Mesto Báčsky 

Petrovec si v minulom roku dobudovalo Informačnú kanceláriu pre turistov v rámci vládou 

schváleného projektu. Riaditeľka Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec, p. Ľuboslava 

Štrbová predstavila jej činnosť a fungovanie. Prejavili záujem o školenia sprievodcov, ktoré 

by mohlo byť organizované v spolupráci s informačným centrom NISYS. Toto centrum sa 

zameriava na vidiecky turizmus, pre ktorý vytvárajú rozličné zaujímavé a pútavé produkty CR 

ako napr. Svadba v minulosti a dnes, Ochutnávky miestnych špecialít – víno a klobásy, 

návštevy miestnych galérií a múzeí. S obcou Báčsky Petrovec máme nadviazaných množstvo 

čiastkových projektov, ktoré sa týkajú aj škôl. Predmetom stretnutí  s riaditeľkou ZŠ J.A. 



Komenského v Kulpíne, p. Jovankou  Zimovou a riaditeľom Gymnázia J.Kollára v B. 

Petrovci, p. Paľom Beličkom boli  rozhovory o  pokračovaní spolupráce s partnerskými 

školami v Nitre , akými sú Gymnázium Párovská v Nitre a ZŠ Fatranská v Nitre. Delegácia sa 

zúčastnila aj návštevy Matice Slovenskej v Juhoslávii v Báčskom Petrovci, kde bola 

predstavená jej bohatá história a činnosť v rámci bývalej Juhoslávie a súčasného Srbska.  

 

V dňoch 28- 29. marca 2008 sa uskutočnila družobná návšteva Matice slovenskej 

v Juhoslávii a v Základnej škole J. A. Komenského v partnerskom meste Báčsky Petrovec 

(časť Kulpín) pri príležitosti osláv sviatku školy J.A. Komenského. Návštevy sa zúčastnili 

pedagógovia zo ZŠ Fatranská ulica v Nitre a zástupcovia Matice slovenskej v Nitre. Družobné 

styky týchto škôl majú už dlhodobú tradíciu a pravidelne sa konajú vzájomné výmenné 

návštevy nielen pedagógov, ale aj žiakov. Okrem slávnostnej akadémie, na ktorej sa zúčastnili 

aj predstavitelia mesta navštívili aj ďalšie slovenské obce, ako je Kovačica  a čisto slovenskú 

obec Padina. Dom Matice slovenskej v Nitre ponúklo priestory na prehliadky kultúrnych 

programov z Báčskeho Petrovca. Prvý program bol predvedený 18. apríla 2008. Účinkovali v 

ňom študenti Gymnázia J. Kollára zo srbského mesta Báčsky Petrovec, ktorí prídu na 

družobnú návštevu nitrianskeho gymnázia.  

 

APRÍL 

Na základe družobnej dohody medzi Gymnáziom Párovská v Nitre a Gymnáziom J. 

Kollára v Báčskom Petrovci sa v dňoch 17.-20. apríla 2008  uskutočnila pravidelná 

priateľská družobná návšteva pedagógov a študentov Gymnázia J. Kollára v Nitre.  

V spolupráci s Mestom Nitra a Maticou slovenskou pripravili školy dňa 18. apríla 2008 

pásmo piesní, tancov a umeleckého slova pod názvom „Iskra, ktorá nehasne“, kde sa 

prezentoval región Báčsky Petrovec okrem iného aj prehliadkou krásnych krojov a zvyklostí. 

Mesto Nitra pripravilo pre účastníkov prehliadku mesta Nitrianskym expresom. 

 

JÚL 

Na pozvanie primátora mesta Nitra sa zúčastnila delegácia v zložení p. Ondrej Benka-

predseda obce, p. Ján Rybovič-riaditeľ Domu zdravia Báčsky Petrovec a p. Vladimír Turan-

riaditeľ Direkcie pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne služby v dňoch 3.-

5. júla 2008 Cyrilo-metodských slávností v Nitre. Delegácia sa spolu s predstaviteľmi mesta 

Nitra a s delegáciami 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 

sprevádzal poslankyňa MZ v Nitre, p. Oľga Csákayová.  

 

AUGUST 

Na pozvanie predsedu obce Báčsky Petrovec sa zúčastnila nitrianska delegácia pod 

vedením primátora Nitry p. Jozefa Dvonča v dňoch 8.-10. augusta 2008 na 47. Slovenských 

národných slávnostiach v Báčskom Petrovci. Ďalšími členmi delegácie boli poslanci MZ 

v Nitre, p. Oľga Csákayová a p. Ján Greššo. Slávnosti dolnozemských Slovákov sú 

jedinečnou kultúrnou a spoločenskou udalosťou, ktorú svojou osobnou účasťou prišli 

podporiť aj predstavitelia vlády SR na čele s  podpredsedom vlády SR p. Dušan Čaplovičom. 

Program stretnutia bol veľmi bohatý, okrem rôznych aktivít, kde dominovalo stretnutie 

matičiarov, za účasti zástupcov všetkých obcí zo Srbska, kde žije slovenské obyvateľstvo, sa 

zúčastnili zástupcovia Slovákov žijúcich v Maďarskej republike a predstavitelia Spolku 

Čechov a Slovákov z Rumunska. V bohatom programe dominovali kultúrne, ale aj športové 

aktivity. S veľkým ohlasom a záujmom verejnosti sa stretla filatelistická výstava našich 

nitrianskych filatelistov, ktorú sprístupnili v piatok dopoludnia v Dome Matice slovenskej v 

Juhoslávii. Naše mesto reprezentoval aj nitriansky Evanjelický cirkevný zbor pod vedením 

zbormajsterky p. Katiny Kuhnovej. Tento spevokol koncertne vystúpil počas nedeľných 

bohoslužieb a svojím umeleckým programom spestril uvádzanie do života nových kníh 

slovenských autoriek – dolnozemských Sloveniek, žijúcich v Petrovci a v okolí. Súčasťou 

veľkolepých osláv bolo aj stretnutie učiteľov, ktorí sa zaslúžili o výchovu mladej generácie.  

 

Na základe družobnej dohody medzi ZŠ Fatranská Nitra a ZŠ J. A. Komenského 

v Kulpíne sa v dňoch 8.-10. augusta 2008 počas Slovenských národných slávností  

uskutočnila pravidelná priateľská družobná návšteva pedagógov a žiakov ZŠ Fatranská Nitra 

v Báčskom Petrovci, ktorí odohrali aj priateľský turnaj vo futbale a šachu s ďalšími školami 

pôsobiacich v Báčskom Petrovci.  

 

OKTÓBER 

V dňoch 2-4.10.2008 sa na základe pozvania Ministerstva vnútra Srbskej republiky 

Územnej policajnej správy a veliteľa policajnej stanice v Báčskom Petrovci Jána Vozára 

zúčastnil náčelník mestskej polície v Nitre Miloš Hajnovič zahraničnej služobnej cesty 



v Báčskom Petrovci. Cieľom danej cesty bolo rozvíjanie partnerských vzťahov medzi 

príslušníkmi polícií, výmeny a rozširovania odborných skúseností v oblasti ochrany verejného 

poriadku, prevencie kriminality a posilňovanie spolupráce a rozvoja kultúrnych a športových 

aktivít medzi políciami.  

 

 

Pedagogickí pracovníci a žiaci školy uskutočnili v dňoch 2.-5.10.2008 priateľskú 

návštevu družobnej školy v Báčskom Petrovci s cieľom výmeny odborných pedagogických 

skúseností a upevnenia priateľstva. Zúčastnili sa na oslave 89.výročia založenia Gymnázia J. 

Kollára v Báčskom Petrovci, zájazdu do Nového sadu a navštívili aj Poľnohospodárske 

múzeum v Kulpíne. 

 

NOVEMBER 

V dňoch 27.-30.11.2008 sa uskutočnila recipročná návšteva šachistov z družobného 

mesta Báčsky Petrovec v Srbsku a členov pedagogického zboru ZŠ J. A. Komenského 

z Kulpína . Šachisti boli pozvaní nitrianskym šachovým klubom, ktorý pre nich okrem 

šachového turnaja s hodnotnými cenami pripravil aj pestrý program v rámci mesta Nitra. 

Pedagogický zbor zastupovali učiteľka Anna Peťkovská a Radoslav Kolárski ,Zuzana 

Vrbovská zastupovala Rodičovské fórum v Kulpíne. Zúčastnili sa slávnostnej akadémie 

v DMS v Nitre, venovanej  80.výročiu narodenia slovenského básnika Milana Rúfusa. 

Z pripraveného programu sa konalo stretnutie Nitra – Báčsky Petrovec s výsledkom 7,5 ku 

2,5 bodu. Na domácich bodoch sa podieľali dvoma bodmi šachisti L. Šimončič a R. Cerulík, 

1,5 boda uhral D.Páleš a 1 bod D.Danko  a M. Jambrich. 

V individuálnom turnaji za účasti desiatich hráčov v čase 2x 15 minút zvíťazil D.Páleš, na 

druhom mieste sa umiestnil D.Danko a tretie miesto si podelili D. Vida  z Petrovca a J. Dlhý. 

Všetci siedmi hostia z B. Petrovca si podľa ich vyjadrenia odnášajú domov samé pekné 

spomienky a veria, že naše kontakty budú aj v budúcnosti také srdečné , ako bolo toto 

novembrové stretnutie. Šachistov B.Petrovca reprezentovali páni – Dušan Vida, Branislav 

Beláni, Radoslav Kolársky, Michal Hegeduš  a Peter Radosávlev. 

 

 


