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Návrh na uznesenie: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 

 

p r e r o k o v a l o 

 

Zámer mesta Nitry uchádzať sa o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026, 

 

s c h v á ľ u j e  

 

prípravu a predloženie Prihlášky mesta Nitry v rámci Výzvy na predkladanie prihlášok do akcie 

Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ v Slovenskej republike na rok 2026 vyhlásenej 

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, 

 

u k l a d á 

 

1. vedúcemu odboru ekonomiky a rozpočtu MsÚ 

pripraviť rozpočtové opatrenie v rozpočte mesta Nitry na krytie nákladov  na procesy súvisiace 

s prípravou Prihlášky mesta Nitry a podporných aktivít a dokumentov (vrátane Stratégie rozvoja 

kultúry mesta Nitry) vo výške 50 000,- Eur pre rok 2020. (Do schválenia prostriedkov zo 

záverečného účtu sa budú využívať prostriedky z príslušných odborov, resp. rozpočtových 

kapitol.), 

 

2. povereným zodpovedným zamestnancom MsÚ 

predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Nitre v roku 2021 Informatívnu správu o vyhodnotení 

prvého kola akcie EHMK SR 2026 a vyúčtovanie finančných prostriedkov pridelených na 

prípravu kandidatúry. 

 

T: najbližšie MZ 

       K: MZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁMER MESTA NITRY UCHÁDZAŤ SA O TITUL EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO 

KULTÚRY 2026  

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo 17. decembra 2019 Výzvu na 

predkladanie prihlášok do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ (ďalej EHMK) v 

Slovenskej republike na rok 2026. Slovenské mestá s ambíciou uchádzať sa o titul EHMK na 

rok 2026 v reakcii na túto výzvu sa môžu prihlásiť najneskôr do 31. októbra 2020. Mestá musia 

písomne avizovať zámer predložiť prihlášku najneskôr do 30. septembra 2020.  

Každá prihláška musí vychádzať z výrazného kultúrneho programu so silným európskym 

rozmerom. Kultúrny program musí pokrývať rok, na ktorý sa titul EHMK udeľuje a musí sa 

vypracovať zvlášť na tento účel.  

 

 

Harmonogram príprav Prihlášky mesta Nitry do 31.10.2020 so zapojením partnerov a 

odbornej a laickej verejnosti: 

 

1) Konzultačná časť  

- prebehlo/aktuálne prebieha: konzultácie s riaditeľom priestoru DEPO 2015 Plzeň, Jiřím 

Suchánkom, ktorý bol riaditeľom EHMK Plzeň 2015, príklady dobrej praxe; konzultácie 

s Evou Žákovou z Institutu umění v Prahe, vedúcou kancelárie Kreatívní Evropa; konzultácie 

s Michalom Hladkým (EHMK Košice 2013); konzultácie s MK SR na tému prípravy modernej 

kultúrnej stratégie, 

- ak potrebné: individuálne konzultácie s univerzitami, samosprávami v regióne, VÚC, 

významnými kultúrno-vzdelávacími inštitúciami a organizáciami, 

- apríl – máj 2020: schválenie zámeru Mestským zastupiteľstvom v Nitre, 

- druhý polrok 2020: návšteva partnerských miest s návrhom spolupráce: Veszprém (HU), 

Zielona Gora (PL), Osiek (CR), Báčsky Petrovec (SRB), České Budějovice a Kroměříž (CZ). 

 

2) Organizácia a sieťovanie  

- apríl – máj 2020: vytvorenie interdisciplinárneho prípravného tímu a príprava rozpočtu,  

- apríl – máj 2020: zadefinovanie tímu na prípravu prihlášky, tzv Bidbook – editor, redaktor, 

prekladateľ, grafický dizajnér, fotograf, ilustrátor, 

- 2021: vytvorenie organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta so zapojením kultúrnej 

scény (je možnosť vytvorenie organizácie až pre 2. kolo výberového procesu), možnosť využiť 

p. o. Kreatívne centrum Nitra, potreba koordinácie s právnym oddelením MsÚ a zváženie 

najvhodnejšej formy zriadenej organizácie pre daný účel, 

- 2021: vytvorenie siete dobrovoľníkov, diváckej rady, medzinárodnej siete partnerov.  

 

3) Mapovanie  

- prebehlo/aktuálne prebieha: február 2020 – stretnutie s MK SR, odporúčania k mapovaniu 

a k tvorbe modernej koncepcie rozvoja kultúry; marec 2020 – mapovanie kultúrneho a 

kreatívneho sektoru a ich potrieb s cieľom pripraviť Koncepciu rozvoja kultúry v meste Nitra 

na roky 2020 – 2030 (realizované 2 a 3. marca 2020 v Synagóge); dotazník o kultúrnom živote 

v Nitre spustený 15. 04. 2020 – ukončenie 15. 05. 2020; mapovanie aktérov KKP v meste – 

sieťová analýza, swot analýza,  

- druhý polrok 2020: workshopy s architektmi, urbanistami s cieľom mapovať problémy, 

príležitosti, voľné budovy, 

- priebežne: zber socio-demografických dát, mapovanie zvykov a profilov divákov. 

 



4) Objavovanie  

- apríl – máj 2020: rozpracovanie jednotlivých tém kandidatúry,  

- priebežne: menšie umelecké intervencie, ktoré pomôžu pochopiť problémy a navrhnú 

reflexie pre prihlášku, komunikácia s verejnosťou a prezentácie vo verejnom priestore, 

mapovanie komunít, diskusie a aktivity pre porozumenie potrieb verejnosti.  

 

5) Výzvy a kultúrne laboratórium  

- apríl – máj 2020: výzvy na predkladanie návrhov pre projekt, tvorba nových myšlienok a 

riešení,  

- august – september 2020: celomestská konferencia s určením tém na podanie prihlášky.  

 

6) Mobilita a vzdelávanie  

- apríl - máj 2020: návšteva ostatných držiteľov titulu EHMK a partnerov, začatie spolupráce, 

výmena skúseností (online stretnutia), 

- priebežne: vytvorenie a pripojenie sa k európskym kultúrnym sieťam, podpora lokálnych 

organizácií a medzinárodných výmen.  

 

7) PR aktivity  

- máj - jún 2020: príprava online brožúry vysvetľujúcej projekt EHMK verejnosti, tvorba web 

stránky, tvorba vizuálnej identity,  

- priebežne: tvorba eventov v meste (v regióne), tvorba participatívnych mini-projektov.  

 

Potrebné výstupy pre kandidatúru na EHMK 2026: 

- september 2020: Stratégia rozvoja kultúry mesta Nitra 2020 – 2030, 

- október 2020: tzv. Bidbook/projektová dokumentácia– v prvom kole 60-stranová, v 2. kole 

100-stranová kniha o projekte Nitra – EHMK 2026, ktorá bude posudzovaná odbornou 

komisiou. 

 

 

 

Očakávaný finančný dopad pre mesto Nitra (hrubý odhad nákladov):  

1) Prihláška pre 1. kolo (do 31.10.2020) – cca. 50 000,- eur. 

Položkový odhadovaný rozpočet – Príloha č. 1.  

 

2) Prihláška pre 2. kolo (do 11/2021) – cca. 100 000 – 200 000,- eur. 

MK SR avizovalo na všetkých stretnutiach s potenciálnymi žiadateľmi o titul EHMK SR 2026, 

na ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia mesta Nitry, že bude vytvorená dotačná schéma cez 

FPÚ, ktorá pokryje výdavky samospráv na prípravu kandidatúry v 2. kole. MK SR chce 

podporiť samosprávy v kandidatúrach a zvýšiť tak kvalitu predkladaných projektov. 

 

3) Operatívny rozpočet (organizácia podujatí, organizačný tím, marketing a ďalšie náklady) – 

cca. 20 000 000,- eur.  

Rozsah spolufinancovania operatívneho rozpočtu mestom Nitra závisí od množstva získaných 

partnerov projektu – príspevku VÚC, príspevkov ministerstiev, príspevku zapojených 

zahraničných samospráv, súkromných donorov, počtu predaných lístkov a pod.  

 

4) Investičný rozpočet do cca. 40 000 000,- eur.  

Podľa vyjadrenia ministerstva kultúry SR bude na projekt Európske hlavné mesto kultúry 

(EHMK) 2026 v rámci nového programového obdobia 2021 – 2027 alokovaných 20 až 30 



miliónov eur (EÚ). Zvyšné investície budú realizované z rozpočtu mesta Nitra, VÚC a 

partnerských miest v SR a zahraničí, z finančných príspevkov získaných z rôznych iných 

európskych programov (napr. Kreatívna Európa) alebo z domácich podporných schém. 

 

5) Podľa analýzy ekonomických prínosov pre projekt EHMK 2013 – Košice, ktorý je jediným 

zrealizovaným projektom tohto druhu v SR, je výsledkom jedného investovaného eura vrátená 

hodnota vo výške 1,67,- eur. 

 

 

 

Tabuľka č. 1: Finančný dopad projektu EHMK 2013 – Košice (Analýza ekonomických 

prínosov – výsledky) 

 

Priame 

výdavky  

Hodnota 

priamych 

výdavkov 

v €  

Výsledky 

multi-

plikátora 

výstupu  

Výsledky 

multi-plikátora 

príjmu  

Výsledky 

multi-

plikátora 

zamestnano

sti  

Výsledky 

multi-

plikátora 

pridanej 

hodnoty  

Investície  59 376 559 

€  

100 553 200 €  10 734 726 €  771  38 591 805 €  

Výdavky na 

program  

7 509 824 

€  

9 673 824 €  1 228 965 €  99  6 634 198 €  

Marketing  748 954 €  1 659 984 €  274 146 €  7  548 017 €  

Zariadenie a 

iné výdavky  

1 334 203 

€  

2 289 654 €  470 591 €  26  1 049 988 €  

Mzdy  967 497 €  1 571 590 €  229 851 €  12  628 015 €  

SPOLU Priame 

výdavky  

69 937 037 

€  

115 748 251 €  12 938 279 €  917  47 452 023 €  

Výdavky 

návštevníkov 

Hodnota 

výdavkov 

návštevník

ov v € 

Výsledky 

multi-

plikátora 

výstupu 

Výsledky 

multiplikátora 

príjmu 

Výsledky 

multi-

plikátora 

zamestnano

sti 

Výsledky 

multiplikátora 

pridanej 

hodnoty 

Výdavky na 

ubytovanie a 

stravovanie 

13 987 121 

€  

23 502 418 €  5 282 682 €  247  10 237 681 €  

Výdavky na 

dopravu v 

regióne 

5 250 487 

€  

8 033 588 €  1 258 615 €  59  2 972 955 €  

Výdavky na 

nákupy v 

regióne 

11 588 114 

€  

19 886 604 €  4 087 283 €  226  9 119 591 €  

SPOLU 

výdavky 

návštevníkov 

30 825 722 

€ 

51 422 610 € 10 628 580 € 532  

 

22 330 227 € 

Celkový vplyv 

projektu 

100 762 

760 € 

167 170 861 € 23 566 859 € 1 449 69 782 250 € 

      

 



Tabuľka č. 2: Rozdelenie nákladov na projekt EHMK 2013 – Košice 

Finančné zdroje Rozpočet v čase podávania 

prihlášky 

Konečný rozpočet 

 

Vláda SR 

Mesto Košice 

VÚC 

Ostatné verejné inštitúcie 

Sponzorské a výnosy 

Štrukturálne fondy EÚ 

Cena Meliny Mercouri 

mil. €                       % 

9,5                         12,35 %   

15,2                       19,77 % 

11,2                       14,56 % 

1,5                          1,95 % 

3,2                          4,16 % 

36,3                       47,20 % 

mil. €                       % 

17,4                   17,14 % 

15                      14,78 % 

5,2                      5,12 % 

1,7                      1,67 % 

1,7                      1,67 % 

59                      58,13 % 

1,5                      1,48 % 

Spolu 76,9 mil. eur 101,5 mil. eur 

 

Celkové náklady v Košiciach boli 101,4 milióna eur, z toho 78 miliónov išlo na infraštruktúru. 

Medzi najviditeľnejšie investičné projekty patrili Kasárne Kulturpark a Kunsthalle. 

Omnoho menšia časť, 23,4 milióna eur, išla na prevádzkové náklady a na kultúrny program. 

Takmer 60 % nákladov EHMK pokryli štrukturálne fondy EÚ, zvyšok spolufinancoval štátny 

rozpočet, mesto Košice či Košický samosprávny kraj. Malú časť predstavovali sponzorské dary 

a iné verejné zdroje. 

Odvolávame sa na údaje z hodnotiacej správy EHMK Košice (Hudec, Džupka, Šebová, et al., 

2014), podľa ktorých len stavebné investície zvýšili celkovú produkciu všetkých odvetví v 

regióne o 100 miliónov eur. Príjmy zamestnancov, ktorí pracovali na tejto navýšenej produkcii, 

narástli o 10,7 milióna eur. Priamo a nepriamo vytvorili tieto investície 771 nových pracovných 

miest. 

Domáci a zahraniční návštevníci podujatí v Košiciach v rokoch 2012 a 2013 minuli v regióne 

približne 30,8 milióna eur. Tieto dodatočné výdavky návštevníkov vyvolali zvýšenie celkovej 

produkcie v regióne v hodnote 51,4 miliónov a vytvorili 532 nových pracovných miest. 

 

Očakávaný nefinančný dopad pre mesto Nitra vo fáze prípravy prihlášky: 

- Tvorba kultúrnej koncepcie – strategického dokumentu mesta v rámci prípravy, 

- Podpora, zapájanie a mobilizovanie kultúrnej obce a obyvateľov, 

- Rozvoj cezhraničnej spolupráce a spolupráce medzi samosprávami, 

- Celomestská konferencia venujúca sa identite mesta a spoločenským výzvam a reakciám na 

ne, 

- Dobudovanie kultúrnej infraštruktúry, 

- Výsledky podľa krokov 1 – 7 popísané nižšie v rámci prípravy v dôvodovej správe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

Mesto Nitra má záujem uchádzať sa o titul EHMK z dôvodu:  

1) zámeru podpory a rozvoja kultúrnych inštitúcií, ich programu a zvereného majetku,  

2) podpory diverzifikácie podnikateľského prostredia,  

3) dlhodobého zámeru a konkrétnych krokov podpory rozvoja kultúrneho a kreatívneho 

priemyslu (projekt Kreatívne centrum Nitra),  

4) podpory vzniku start-upov a firiem v oblasti KKP,  

5) rozvíjania vzťahov medzi samosprávou a kultúrnymi operátormi, spolupráce samospráv v 

kraji, spolupráce mesta s podnikateľským prostredím, univerzitami, Nitrianskym biskupstvom, 

AÚ SAV a VÚC, 

6) možnosti vysporiadať sa prostredníctvom projektu EHMK s náročnými témami minulosti a 

súčasnosti,  

7) podpory cestovného ruchu,  

8) získania nevyhnutných investícií na zveľadenie verejných priestorov a priestorov kultúrnych 

a spoločenských inštitúcií na území mesta (i celého regiónu). 

V roku 2026 bude hostiť titul EHMK jedno slovenské mesto a jedno fínske mesto. Držiteľ titulu 

EHMK 2026 pri plnení všetkých podmienok získa aj peňažnú cenu Meliny Mercouriovej vo 

výške 1,5 milióna eur, ktorú Európska komisia udelí zo zdrojov programu Kreatívna Európa 

najneskôr do konca marca 2026.  

 

Výzva na podávanie prihlášok do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ v 

Slovenskej republike na rok 2026 (krátené)  

Počas celých dejín bola Európa centrom mimoriadne bohatého a neobyčajne pestrého 

umeleckého vývoja, pričom v tvorbe a šírení kultúry zohrali európske mestá kľúčovú úlohu.  

Európske hlavné mesto kultúry je iniciatíva Európskej únie, ktorá sa riadi Rozhodnutím č. 

445/2014/EÚ v znení Rozhodnutia (EÚ) 2017/15451 na roky 2020 až 2033. Jej cieľom je 

zdôrazniť toto bohatstvo a rôznorodosť, ako aj spoločné kultúrne aspekty v Európe, a tým 

prispieť k zblíženiu európskych národov a zlepšeniu vzájomného porozumenia.  

Na tomto základe sa všeobecné ciele akcie Európske hlavné mesto kultúry určili takto: na jednej 

strane chrániť a propagovať rôznosť kultúr v Európe a zdôrazňovať ich spoločné prvky, ako aj 

zvyšovať u občanov pocit, že patria do spoločnej kultúrnej oblasti a na druhej strane podporovať 

príspevok kultúry k dlhodobému rozvoju miest na hospodárskej, sociálnej a urbánnej úrovni v 

súlade s ich príslušnými stratégiami a prioritami.  

V súlade s týmito cieľmi sa činnosti, ktoré mesto označené ako Európske hlavné mesto kultúry 

rozvinie, budú snažiť o rozširovanie rozsahu, rozmanitosti a európskeho rozmeru kultúrnej 

ponuky v meste, a to aj pomocou medzinárodnej spolupráce; o sprístupňovanie kultúry a účasť 

na nej; o posilnenie kapacity kultúrneho sektora mesta a jeho prepojenie s inými sektormi, ako 

aj o zvýšenie jeho medzinárodného profilu prostredníctvom kultúry.  

V súlade s harmonogramom určeným v Prílohe k Rozhodnutiu č. 445/2014/EÚ v znení 

Rozhodnutia (EÚ) 2017/1545 sa titul Európskeho hlavného mesta kultúry udelí v roku 2026 

jednému mestu v Slovenskej republike a jednému mestu vo Fínsku.  

Cieľom tejto výzvy je iniciovať proces predkladania prihlášok z miest v Slovenskej republike, 

ktoré majú záujem uchádzať sa o titul „Európske hlavné mesto kultúry“ na rok 2026 a vybrať 

jedno z týchto miest, ktorému sa môže udeliť cena Meliny Mercouriovej, financovaná z 

príslušného programu Únie na podporu kultúry v čase jej udelenia.  

Podrobnosti o akcii Európske hlavné mesto kultúry nájdete na nasledujúcich internetových 

stránkach:  

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/medzinarodna-spolupraca/europska-

unia/ehmk-2026-vyzva-367.html 

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/medzinarodna-spolupraca/europska-unia/ehmk-2026-vyzva-367.html
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/medzinarodna-spolupraca/europska-unia/ehmk-2026-vyzva-367.html


  

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en.htm 

  

Výsledok výberového postupu  
Postup výberu Európskeho hlavného mesta kultúry má dva výsledky:  

- udelenie titulu Európske hlavné mesto kultúry,  

- udelenie peňažnej ceny vo výške 1,5 milióna EUR na počesť Meliny Mercouriovej. 

Túto výzvu na podávanie prihlášok preto považujte aj za pravidlá súťaže o udelenie ceny 

Meliny Mercouriovej.  

Fázy postupu  
Postup určenia jedného mesta za Európske hlavné mesto kultúry sa delí takto:  

Fáza výberu  
Fázu výberu tvoria dva samostatné stupne:  

Stupeň predbežného výberu (do 31.10.2020)  

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zorganizuje stretnutie za účelom predbežného 

výberu v deň, ktorý sa oznámi na internetovej stránke Ministerstva neskôr, pričom všetky 

kandidujúce mestá, ktoré ako odpoveď na túto výzvu podali prihlášky, vyzve, aby vyslali 

delegáciu, ktorú skupina odborníkov vypočuje.  

Skupina odborníkov posúdi každé kandidujúce mesto na základe jeho prihlášky a vypočutia a 

porovná informácie s cieľmi akcie Európske hlavné mesto kultúry a horeuvedenými kritériami.  

Po tomto stretnutí sa skupina odborníkov dohodne na užšom zozname kandidujúcich miest, 

ktoré sa vyzvú, aby svoje prihlášky počas stupňa samotného výberu upravili a doplnili. Skupina 

odborníkov vydá správu z predbežného výberu, ktorá bude obsahovať všeobecné posúdenie 

prihlášok, užší zoznam kandidujúcich miest, ktoré sa budú ďalej posudzovať, ako aj 

odporúčania pre tieto mestá.  

Slovenská republika potom formálne schváli užší zoznam vychádzajúci zo správy skupiny 

odborníkov a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zašle mestám z užšieho zoznamu list, 

ktorým ich vyzve, aby svoje prihlášky doplnili a upravili, pričom uvedie termín na predloženie 

takýchto prihlášok.  

Stupeň samotného výberu (predbežne do 30.11.2021)  

Kandidujúce mestá z užšieho výberu doplnia a upravia svoje prihlášky tak, aby splnili kritériá 

udelenia titulu, pričom zohľadnia odporúčania uvedené v správe z predbežného výberu. Každé 

mesto z užšieho výberu včas zašle svoju upravenú prihlášku Ministerstvu kultúry Slovenskej 

republiky.  

V tomto stupni sa skupina odborníkov môže rozhodnúť navštíviť mestá z užšieho výberu, aby 

na mieste spoznala kandidatúru, ako aj úroveň podpory zo strany obyvateľov mesta a 

kľúčových subjektov.  

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky však v každom prípade zorganizuje stretnutie na účel 

výberu, ktorý sa oznámi neskôr na internetovej stránke Ministerstva, pričom vyzve všetky 

mestá z užšieho výberu, aby vyslali svoje delegácie, ktoré skupina odborníkov vypočuje.  

Skupina odborníkov posúdi každé mesto z užšieho výberu na základe jeho upravenej prihlášky 

a vypočutia a porovná informácie s cieľmi akcie Európske hlavné mesto kultúry a 

horeuvedenými kritériami.  

Po tomto stretnutí sa skupina odborníkov zhodne na odporúčaní najviac jedného mesta na 

udelenie titulu. Ak ani jedno z kandidujúcich miest nesplní všetky kritériá, skupina odborníkov 

môže odporučiť, aby sa titul v Slovenskej republike na rok 2026 neudelil.  

Skupina odborníkov vydá správu z výberu, ktorá bude obsahovať všeobecné posúdenie 

všetkých prihlášok a odôvodnené odporúčanie určenia jedného mesta na udelenie titulu. Správa 

bude obsahovať aj odporúčania pre príslušné mesto, týkajúce sa postupu, ktorý treba do roku 

titulu dosiahnuť.  

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en.htm


Určenie mesta za Európske hlavné mesto kultúry a udelenie ceny Meliny Mercouriovej  
Slovenská republika na základe odporúčania skupiny odborníkov vyhlási jedno mesto za 

držiteľa titulu Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026 a toto vyhlásenie oznámi 

Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Výboru regiónov najneskôr štyri roky pred rokom, 

na ktorý sa titul udeľuje.  

Skupina odborníkov zároveň s odporučením mesta na udelenie titulu odporučí 

splnomocnencovi z Komisie, aby tomuto mestu udelil cenu Meliny Mercouriovej.  

Po oficiálnom určení mesta môže splnomocnenec z Komisie na základe tohto odporúčania 

mestu udeliť cenu Meliny Mercouriovej, ktorá je vo výške 1 500 000 EUR.  

Viac na http://www.culture.gov.sk/extdoc/8355/SK_FINAL_V%FDzva_17122019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.culture.gov.sk/extdoc/8355/SK_FINAL_V%FDzva_17122019


Stanoviská komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre: 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel na svojom riadnom 

zasadnutí dňa 25.03.2020 prerokovala zámer Mesta Nitry uchádzať sa o titul „Európske hlavné 

mesto kultúry“ a odporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí: 

1. prípravu a predloženie prihlášky Mesta Nitry v rámci výzvy na predkladanie prihlášok do 

akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ v Slovenskej republike na rok 2026 vyhlásenej 

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. 

2. zabezpečenie finančných prostriedkov na procesy súvisiace s prípravou prihlášky a 

podporných aktivít a dokumentov (vrátane Stratégie rozvoja kultúry mesta Nitry) vo výške 

50 000,- Eur pre rok 2020. 

Komisia MZ v Nitre pre kultúru a kreatívny priemysel ďalej žiada: 

1. Na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva predložiť prehľad jednotlivých položiek 

s priradením potrebných finančných prostriedkov na procesy súvisiace s prípravou uchádzania 

sa Mesta Nitry o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. 

2. Predložiť MZ v Nitre v roku 2021 Informatívnu správu o vyhodnotení prvého kola akcie 

EHMK SR 2026. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a zahraničné 

vzťahy na zasadnutí konanom dňa 30.03.2020 prerokovala predmetný materiál a uznesením č. 

43/2020 neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť podanie prihlášky do Akcie 

únie Európske hlavné mesto kultúry 2026 z dôvodu aktuálne nepriaznivej finančnej situácie. 

 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre miestny rozvoj, cestovný ruch a podnikateľskú 

činnosť na zasadnutí konanom dňa 15.04.2020 prerokovala predmetný materiál a uznesením č. 

9/2020 odporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu v Nitre: 

1. prípravu a predloženie prihlášky Mesta Nitry v rámci výzvy na predkladanie prihlášok do 

akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ v Slovenskej republike na rok 2026 vyhlásenej 

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, 

2. zabezpečenie finančných prostriedkov na procesy súvisiace s prípravou prihlášky a 

podporných aktivít a dokumentov (vrátane Stratégie rozvoja kultúry mesta Nitry) vo výške 

50 000,- Eur pre rok 2020, 

3. predložiť MZ v Nitre v roku 2021 Informatívnu správu o vyhodnotení prvého kola akcie 

EHMK SR 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1: Položkový odhadovaný rozpočet výdavkov na prípravu kandidatúry mesta 

Nitry na EHMK 2026 (1. kolo – rok 2020)  

 

1. Vizuálna identita: celková odhadovaná cena do 27 000,- eur 

a) Koncept 

– research a návrh ideového a vizuálneho konceptu, ktorý by mal fungovať pre kandidatúru, 

propagáciu na rok 2026 

Logo 

– koncept a dizajn loga 

– základné pravidlá používania loga 

Identita 

– rozpracovanie konceptu k identite a nastavenie vizuálneho charakteru 

– práca s logotypom a jeho použitie v identite 

– nastavenie pravidiel použitia identity v aplikáciách 

– práca s ilustráciou alebo fotkou 

– výber farieb a nastavenie používania farebnosti v rámci identity 

– výber písma a nastavenie layoutu v rámci identity 

Socials 

– templaty na oznamovanie 

– hlavičky na event a cover page 

Cenový odhad: 

Odvíja sa od množstva aplikácií identity - 8000,- eur 

 

b) Web (responzívny) 

– obsahový wireframe 

– vizuálny koncept spracovania webu na mieru (desktop, mobil) 

– administrácia obsahu na mieru 

– zaškolenie do administrácie a jej odladenie pre správcu 

– 2 jazykové mutácie + rozširovanie o ďalšie jazyky 

Home 

– video 

– gallery 

– mapa (interakcia) 

– aktuality (zoznam noviniek) 

– príbehy (zoznam článkov) 

– ľudia za projektom (zoznam + detail) 

– kontakt 

– pre média (obsah na stiahnutie) 

– footer 

Cenový odhad: 

Odvíja sa od množstva stránok a košatosti obsahu (množstvo štýlov na webe) - 13 000,- eur  

+ odporúčanie pridať aj support k webu v rozsahu 24 x 45 € / hod. 

 

c) Bidbook 

– koncepcia knihy 

– rozsah knihy 60 strán 

– výber formátu a väzby publikácie 

– výber papiera a tlačové skúšky 

– výber písma a tlačové skúšky + licencia na písmo (50 – 200 €) 

– návrh obálky, predsádky a titulného listu 



– návrh niekoľkých typov layoutu a sadzby 

– vyriešiť sadzbu pre nadpisy, podnadpisy  

– návrh obsahu 

– postprodukcia, farebná úprava, retuš, orezávanie a finalizovanie fotiek 

– finalizácia do tlače 

– zapracovávanie korektúr 

– komunikácia s tlačou 

–  50 ks 

Cenový odhad: 

Odvíja sa od štruktúry a členenia textov, dodaného vizuálneho materiálu (fotka, ilustrácia 

atď.) - 3000,- eur 

Tlač: 

Ak chceme dosiahnuť dobrú kvalitu tlače, farieb a vybraného papiera - 3000,- eur 

Celková cena vizuálna identita 

27 000,- eur 

V cene je ešte množstvo „neviditeľných“ hodín: 

– rešeršovanie 

– komunikácia  

– prezentácie 

– licencia na písmo, viac rezov, web + print (200 – 300 €) 

– tlačové skúšky 

– príprava a finalizácie dát 

– zapracovávanie pripomienok a zmien 

- preklad zo slovenčiny do angličtiny . 

 

2. Personálne výdavky: celková odhadovaná suma do 22 000,- eur 

Členovia pracovných skupín 

Šesť pracovných skupín/kreatívnych laboratórií pripravujúcich kandidatúru EHMK Nitra – 

2026 (sektorové delenie – hudba, scénické umenie, literatúra a tlač, výtvarné umenie + 

architektúra + remeslá + kultúrne dedičstvo, kultúrny cestovný ruch a analytici), ktoré sú 

tvorené spolu 40 členmi – externými expertmi. Možnosť uzatvoriť s členmi pracovných skupín 

DoVP, Zmluvy o dielo a pod.. 

Frekvencia stretávania – stretnutia jednotlivých pracovných skupín 1 x týždenne 2 – 3 hodiny 

(v prípade potreby online).  

Výstupy členov pracovných skupín: swot analýza kultúrneho života v Nitre, lajtmotív 

kandidatúry, definovanie a analýza cieľov a priorít kultúry v meste, identifikácia kultúrnej 

infraštruktúry, tvorba konkr. programu kandidatúry, analýza legislatívnych rámcov na úrovni 

kraja, štátu a EÚ, tvorba dotazníkov a vyhodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych 

prieskumov, preklad do anglického jazyka (Bidbook) – ideálne rovno písať v angličtine kvôli 

autenticite, tvorba prezentácií a jednotlivých odborných kapitol do Stratégie rozvoja kultúry 

mesta Nitry a kandidatúry mesta Nitry na EHMK 2026 atď. 

Počet osobohodín spolu (40 členov x 2(6x4x3) (tj. 6 mesiacov po 4 stretnutia mesačne po 3 

hodiny a 6 mesiacov po 4 stretnutia mesačne po 3 hodiny domácej prípravy a tvorby výstupov 

pre potreby kandidatúry a stratégie)): 5760 osobohodín 

Osobohodina/jednotková cena: 3,80 €  

Odmena pre 1 člena pracovnej skupiny za 6 mesiacov (1x 2(6x4x3)x3,80): 547,2 €  

Spolu: 21 888,- eur 

 

3. Občerstvenie a spotrebný materiál: celková odhadovaná cena 1 000,- eur 



Občerstvenie a spotrebný materiál na prípadné workshopy, debaty a plánovanú konferenciu (ak 

sa neuskutočnia online): 1 000,- eur. 

 

Celková suma nákladov na prvé kolo prípravy kandidatúry mesta Nitry na EHMK 2026 

pre rok 2020: spolu 50 000,- eur (Všetky sumy sú uvádzané s DPH.) 


