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Návrh finančnej spoluúčasti Mesta Nitry na príprave
101. Svetového kongresu esperanta 2016 v Nitre

V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre  č. 11/2015-MZ predkladám návrh 
finančnej spoluúčasti mesta Nitry na príprave 101. Svetového kongresu esperanta 2016, ktorý sa 
uskutoční v dňoch 23.-30.7.2016 v Nitre. 

Celkový rozpočet podujatia predložený Slovenskou esperantskou federáciou predstavuje 
902 695 € / príloha č.1/, návrh na finančnú spoluúčasť Mesta Nitry počas dvoch rokov je vo výške    
  14 000 €.

Výdavky  - rok 2015 Suma
  (€) 

Poznámky k rozpočtu

Prvý bulletin 1000,- tlač informatívneho bulletinu (cca 2000 ks)
Wikimesto Nitra 3000,- písanie a korektúry textov a článkov, preklady
Účasť na kongrese na UK - júl 2015 
(Lille, FR)

1500,- letenka, ubytovanie

Tlačoviny o meste Nitra 1500,- dotlač existujúcich propagačných materiálov o Nitre                           
v jazyku esperanto, pohľadnice

Spolu 7000,-

Výdavky - rok 2016 suma 
  (€)

Poznámky k rozpočtu

Druhý bulletin 1500,- tlač 2. bulletinu priamo ku kongresu (väčší rozsah,                          
cca 2000 ks)

Tlačoviny o meste Nitra 1800,- 2. dotlač existujúcich propagačných materiálov o Nitre                    
v jazyku esperanto

Propagácia v meste – propag. 
plagáty 

1200,- tlač plagátov, umiestnenie plagátov na 
skružiach, v autobusoch, v mestských vitrínach
a citylightoch

Propagácia v meste a regióne -
mediálna spolupráca

1000,- spot, pozvánky prostredníctvom mediálnych partnerov 
Mesta Nitry

Wikimesto Nitra 1500,- prop. k projektu wikimesto (letáky, plagáty, články)

Spolu 7000,-

Ďalšia podpora zo strany Mesta Nitry:

- Poskytnutie Mestskej haly (na otvorenie, záver podujatia a na národný a medzinárodný večer)
- Zabezpečenie autobusovej dopravy na odvoz účastníkov na otvorenie a záver podujatia (do/zo 

športovej haly)
- Zakomponovanie „národného večera“ do programu Nitrianskeho kultúrneho leta
- Zabezpečenie ľudových remesiel - na prezentáciu i predaj účastníkom počas kongresu
- Voľný vstup do Synagógy pre účastníkov kongresu
- Poskytnutie textového, obrazového a videomateriálu o Nitre na účely prezentácie a publicity 

kongresu a mesta Nitry
- Uverejnenie banerov a infočlánkov o kongrese a esperante na stránke Mesta Nitry 

a prostredníctvom fb stránky Mesta Nitry 



                                            
Základné informácie o kongrese uvedené v Informatívnej správe o príprave 101. Svetového 

kongresu esperanta 2016 v Nitre zo dňa 5.2.2015 sú doplnené o charakteristiku Informačno-rozvojového 
projektu  Nitra - prvé slovenské wikimesto, ktorý  navrhujeme realizovať v súvislosti s blížiacim 
sa 101.svetovým kongres esperanta a v spolupráci s organizáciami : Mesto Nitra, Wikimedia 
Slovenská republika (WMSK), Edukácia@Internet (E@I) a Slovenská esperantská federácia 
(SKEF). Je vhodnou príležitosťou na to, aby vopred pripravený multimediálny obsah bol vyskúšaný 
približne 2 000 návštevníkmi z celého sveta. 

V navrhovanom projekte je riešený  problém zdieľania aktuálnych turistických informácií 
bez ohľadu na priestor a čas prostredníctvom online komunikácie s využitím moderných 
telekomunikačných technológií v smartfónoch či tabletoch cez QR-kód.

Kód QR je pokročilá verzia čiarového kódu. Princíp použitia QR kódu spočíva v tom, že 
kód, ktorý je na nejakom nosiči sa zosníma fotoaparátom (napr. v mobile) a softvér dekóduje 
textovú informáciu obsiahnutú v kóde. Čítačky QR kódov sú v podobe aplikácií bezplatne dostupné 
pre inteligentné telefóny a tablety.

Cieľom projektu Wikimesto je priblížiť turistom pamätihodnosti a významné miesta 
pomocou článkov na Wikipédii, ktoré si môžu jednoducho prečítať vo svojom smartfóne, či tablete 
priamo na mieste návštevy vďaka kódom QR a tak zvýšiť nielen informovanosť turistov a širokej 
verejnosti o turistických zaujímavostiach, ale aj  zahraničnú návštevnosť mesta a priľahlého okolia.

Podrobnou a zaujímavou prezentáciou pamätihodností mesta Nitra a jeho okolia sa umocní 
synergický efekt záujmu o mesto a jeho zviditeľnenie u nás i vo svete. Zárukou zvýšenia 
pozitívneho imidžu mesta je aj časový aspekt: Kongres sa  uskutoční počas prvého mesiaca 
slovenského predsedníctva v EÚ, čím bude záujem médií upriamený aj na mesto Nitra.

Projekt má veľký potenciál z viacerých hľadísk:
1. O zámere mesta, stať sa prvým wikimestom na Slovensku, budú informovať mnohé médiá nielen na 

Slovensku, ale aj v zahraničí. Mesto tak získa veľkú publicitu.
2. Projekt môže značne zvýšiť turizmus v meste i okolí - prichádzať budú ľudia, ktorých táto 

myšlienka zaujme a budú si chcieť mesto i jeho pamiatky pozrieť aj naživo.
3. Najmä u mladých ľudí bude možné takto zvýšiť záujem o históriu mesta, zvýšiť povedomie o 

rôznych zaujímavostiach konkrétnych lokalít a pod.
4. Mesto Nitra sa stane vzorom aj pre iné mestá a regióny, vo vzťahu k modernizácii turizmu, ale aj vo 

vzťahu k zachovávaniu či dokonca rozširovaniu informácií o histórii mesta.
5. Využitie informačných materiálov presahuje projekt QRpédie. Návštevník si môže pomocou 

Wikipédie vytvoriť knihu o Nitre, či už elektronickú alebo papierovú, a konkrétne miesta 
konzultovať aj pred návštevou alebo na miestach bez internetu.

Predbežný časový plán:
01-04/2015 - príprava a kompletizácia zoznamu pamiatok, spolupracovníkov a organizácií, príprava 
detailného rozpočtu,
04-08/2015 - školenie o Wikipédii, získavanie obsahu (texty, fotky, videá), tvorba obsahu,
08-11/2015 - preklady textov, príprava cudzojazyčných verzií článkov, príprava tabuliek a kódov 
QR, finalizácia obsahu na Wikipédii,
12/2015 - skúšobná dostupnosť/prevádzka infomateriálu v elektronických zariadeniach, korektúry, 
úpravy obsahu,

Trvaloudržateľnosť projektu v r. 2016:
01-03/2016 - osadenie QR-tabuliek, tlač infomateriálov,
04-06/2016 - “spustenie projektu”, propagácia projektu, PR-aktivity, publicita, súťaže.



                                          Dôvodová správa 

Návrh finančnej spoluúčasti mesta Nitry na príprave 101. Svetového kongresu esperanta 
2016 v Nitre je predložený v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre  č. 11/2015-MZ
zo dňa 5. februára 2015, ktorým bolo odporučené primátorovi mesta Nitry predložiť návrh 
finančnej spoluúčasti na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Priamy finančný dopad sa vzťahuje na rozpočet útvaru propagácie a cestovného ruchu vo 
výdavkovej časti v roku 2015 vo výške 7 000 € a v roku 2016 taktiež vo výške 7000 €.

Súčasťou materiálu je okrem návrhu finančnej spoluúčasti aj bližšia charakteristika projektu 
Nitra – prvé slovenské wikimesto a celkový rozpočet 101. Svetového kongresu esperanta 2016 
v Nitre predložený Slovenskou esperantskou federáciou v prílohe č. 1.

Stanovisko Mestskej rady v Nitre  bude predložené na rokovaní Mestského zastupiteľstva 
v Nitre. 




