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Informatívna správa 

 
 Asociácia európskych miest športu pri Európskej Únii (ACES Europe) sa usiluje o podporu 

športu medzi všetkými občanmi Európskej únie, okrem iných, obzvlášť podporuje zvýhodnené 

skupiny, deti, staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. Zámerom ACES Europe je tiež 

podporovať súkromné a verejné iniciatívy s cieľom zvýšiť podporu športu na miestnej úrovni, a to 

nielen z profesionálneho športového  hľadiska, ale aj ako priestor pre sociálnu súdržnosť a zlepšenie 

zdravia a kvality života občanov. ACES Europe každý rok udeľuje tituly Európske hlavné mesto športu. 

Nitra sa bude uchádzať o titul Európske mesto športu 2018, nakoľko tento titul je platný pre mestá 

s počtom obyvateľov od 25 000 do 499 999. Snahou mesta bude prilákať k športu čo najväčší počet 

obyvateľov každej vekovej kategórie a takisto návštevníkov. Mesto chce svojimi aktivitami prilákať aj 

ľudí, ktorí nešportovali alebo športovali len zriedkavo. Rok 2018 bude patriť hlavne športu a jeho 

propagácii. Týmto titulom by sme chceli zviditeľniť mesto doma aj v zahraničí. 

 Projekt nie je založený na dotačnej schéme, a preto snahou mesta bude vytvoriť hlavne 

pozitívny vzťah k športu spoluprácou so športovými klubmi a verejnosťou pri príprave podujatí alebo 

organizovaním športových podujatí. Vytvorením funkčného systému propagácie športových klubov, 

športovísk a podujatí prostredníctvom webovej stránky alebo cez sociálne médiá sa občania budú 

môcť ľahšie dostať k informáciám o športe. Získané informácie budú môcť následne využiť 

k aktívnemu alebo pasívnemu športovaniu. Vytvorený systém by sa využíval aj po roku 2018. 

  

 Primátor mesta Nitry, Jozef Dvonč, informoval Mestské zastupiteľstvo v Nitre dňa 9.3. 2017 

o snahe mesta kandidovať na titul Európske mesto športu. Mesto Nitra sa v marci 2017 

skontaktovalo so sekretariátom ACES Europe, ktorý definoval potrebné kroky ku kandidatúre mesta 

na uvedený titul. Dňa 31.3. bol prezidentovi ACES Europe, pánovi Lupattellimu, zaslaný list podpísaný 

primátorom o záujme kandidovať na titul Európske mesto športu 2018. ACES Europe akceptoval 

záujem a dňa 5.4.2017 boli zaslané podpísané pravidlá ku kandidatúre. V ďalších týždňoch prebehla 

komunikácia medzi mestom Nitra a sekretárom ACES Europe pánom Hugom Alonsom. V zmysle 

pravidiel bol za kandidatúru zaplatený poplatok vo výške 1 800,- € z rozpočtu mesta. Povinný 

poplatok za reklamné práva ACES Europe vo výške 7 000,- € bude uhradený sponzorsky. Návšteva 

hodnotiacej komisie je naplánovaná v dňoch 15.9. – 17.9.2017, kedy sa rozhodne o zisku titulu. 

Výsledok hodnotenia bude známy do dvoch týždňov. V prípade úspechu bude mestu Nitra odovzdaná 

v novembri 2017 vlajka s titulom Európske mesto športu 2018. Do príchodu komisie je potrebné 

vypracovať tzv. „Bid File“ (ponukový list), ktorý komplexne sumarizuje šport v meste Nitra. Súčasťou 

dokumentu musia byť podporné stanoviská dôležitých inštitúcií na Slovensku ako Slovenský 

olympijský výbor, Slovenský paraolympijský výbor, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

a iné. Predmetný dokument bude slúžiť ako podklad k hodnoteniu mesta počas návštevy komisie. 

 Vedenie mesta sa dňa 25.5.2017 stretlo so zástupcami klubov, kde im bola predstavená 

kandidatúra mesta na titul a tiež vznesená požiadavka na spoluprácu pri kandidatúre a hlavne počas 

roka 2018. Športové kluby vyjadrili podporu mestu a nemali výhrady voči kandidatúre.  

 Mesto vyhlásilo súťaž na logo, ktoré sa bude používať počas kandidatúry a počas roka 2018. 

Ukončenie súťaže bolo dňa 26.5.2017. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 29.5.2017, kedy bolo 

vybrané víťazné logo (Príloha č.1).  

 K projektu sa pripravuje stránka emsnitra.sk, ktorá bude obsahovať základné informácie 

o všetkých kluboch a športoviskách v meste Nitra. Prioritne bude stránka naplnená informáciami 

o kluboch, ktoré poberajú dotáciu z mesta a športoviská, ktoré sú v správe mesta Nitry alebo Službyt 



Nitra, s.r.o. . Samozrejmosťou bude zoznam podujatí, ktorý bude informovať občanov aký šport, kde 

a o koľkej sa bude hrať. Snahou mesta bude vytvoriť  na stránke platformu, vďaka ktorej by 

zástupcovia klubov vedeli nahadzovať svoje podujatia na stránku.  

 Celý projekt budú zastrešovať ambasádori, ktorí sa budú snažiť propagovať šport medzi 

širokou verejnosťou. Pracovné stretnutie s ambasádormi sa uskutočnilo dňa 9.6.2017, kde všetci 

oslovení vyjadrili podporu projektu. Oslovení boli: Dušan Milo, Marek Kardoš, Ľubomír Moravčík, 

Tibor Hlavačka, Jozef Husárik, Lukáš Baláži a po mediálnej stránke Peter Varinský. 

   

   



Príloha č. 1 Víťazné logo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


