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Úvod 

 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 56/2020-MZ, ktoré schvaľuje 

prípravu a predloženie prihlášky mesta Nitry do akcie Európskej únie „Európske hlavné 

mesto kultúry“ (ďalej len EHMK) v Slovenskej republike na rok 2026, je podľa pokynov 

uvedených v tzv. Bid Book (prihláška do akcie EHMK 2026 alebo tzv. dokumentácia k 

projektu) nutné ešte pred podaním prihlášky do prvého kola schváliť mestským 

zastupiteľstvom predpokladaný rozpočet mesta Nitry ako žiadateľa pre akciu EHMK 

2026.  

 

Termín na podávanie prihlášok v akcii EHMK 2026 je stanovený Ministerstvom kultúry SR 

ako RO/Riadiacim orgánom na 15.12.2020. 

 

Dôležitou súčasťou tzv. Bid Book je aj rozpočet kraja a spolupracujúcich regionálnych 

samospráv pre akciu EHMK 2026, rovnako ako rozpočet štátu, ktorý bude určený pre víťazné 

mesto. Štát a kraj môžu prijať finančné záväzky na pokrytie výdavkov pre EHMK 2026 až 

v druhom kole akcie (rok 2021), mesto ako žiadateľ/kandidát musí návrh na rozpočet pre 

EHMK 2026 schváliť ešte pred podaním prihlášky do prvého kola (15. 12. 2020).  

Ministerka kultúry SR, Natália Milanová, 21. 09 .2020 na sociálnych sieťach MK SR 

vyhlásila, že „rokuje o podpore akcie EHMK, na ktorú by malo ísť 40 mil. € v novom 

programovom období 2021 – 2027 v rámci Cieľa politiky súdržnosti 5 – Európa bližšie k 

občanom“. Mesto Nitra intenzívne rokuje s Nitrianskym samosprávnym krajom a ďalšími 

samosprávami v kraji (okresné mestá a obce v NSK), pravidelne sa v sektorových pracovných 

skupinách radí so zriaďovanými kultúrnymi inštitúciami v kraji (divadlá, galérie, múzeá, 

osvetové strediská, knižnice) aj s nezávislými kultúrnymi inštitúciami a centrami v kraji 

(divadlo Pôtoň Bátovce, Nástupište 1-12 Topoľčany a ďalší). Projektový tím pre prípravu 

kandidatúry Nitry na EHMK 2026 vytvoril v spolupráci s menovanými partnermi a 

spolupracovníkmi detailný umelecký program pre rok získania potenciálneho titulu (2026), 

plán obnovy kultúrnej infraštruktúry a program na prípravné obdobie na roky 2022 – 2026 

s prihliadnutím na 5-ročnú udržateľnosť projektu (do roku 2031). Mesto Nitra má s NSK 

podpísané Memorandum o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitry na titul Európske 

hlavné mesto kultúry 2026. 

 

Podľa všetkých vyššie popísaných vstupov je navrhovaný rozpočet mesta Nitry na akciu 

EHMK 2026 (v prípade víťazstva Nitry, víťaz bude známy v prvej polovici roku 2022) na 

roky 2022 (potenciálne získanie titulu, začiatok prípravnej fázy) – 2026 (rok titulu a  

prezentácie EHMK 2026) 5 mil. €. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
Dôvodová správa 

 

Celkový rozpočet na akciu EHMK 2026 (na roky 2022 - 2026) v prípade víťazstva Nitry 

s prihliadnutím na predpokladaný finančný vklad štátu, mesta Nitry, kraja a regionálnych 

samospráv, súkromného sektoru a získanie eurofondov je 56, 5 mil €. Rozpočet mesta pre 

EHMK na roky 2022 – 2026 je 5 mil €. 
 

Tabuľka č. 1: Predpokladaný rozpočet projektu EHMK Nitra 2026 na roky 2022 – 2026 

 

Rozpočet projektu EHMK Nitra 2026 eurá  % 

Národná vláda (SR/MK SR) 40 mil  € 70,80 % 

Mesto + kraj 5 + 5 mil € 8,85 % + 8,85 %, tj. 17,7 % 

EÚ/eurofondy * 

 

5 mil € 8,85 % 

Sponzorské a výnosy 1,5 mil € 2,65 % 

Celkovo 56, 5 mil € 100 % 

 

*Nie je započítané získanie ceny Meliny Mercouri v predpokladanej výške 1, 5 mil € a implementácia 

Kreatívneho centra Nitra z IROP PO 3 vo výške 16,5 mil €. Zároveň počítame v novom programovom 

období 2021 – 2027 s úspešným zapojením sa mesta (alebo ním zriadených kultúrnych organizácií) do 

výziev na podporu KKP s cieľom zmierniť dopady koronakrízy na kultúru a kreatívny priemysel a do 

výziev na obnovu národných kultúrnych pamiatok. 

 

Z celkového rozpočtu na EHMK Nitra 2026 pôjde 50 % (28,25 mil €) na obnovu 

a dobudovanie kultúrnej infraštruktúry (tzv. investičný rozpočet),  

50 % (28,25 mil €) na organizáciu podujatí v rokoch 2022 – 2026, ďalej na marketing 

a personálne výdavky (tzv. operatívny rozpočet). Základným kritériom je udržateľnosť 

nasledujúcich 5 rokov po získaní titulu. 

 
Tabuľka č. 2: Rozpočet mesta Nitry na kultúru za posledných 5 rokov (2016 - 2020) 

 

Rok 

 

Ročný rozpočet mesta Nitry na kultúru 

(v eurách) 

Ročný rozpočet mesta Nitry na kultúru (v 

% z celkového ročného rozpočtu mesta 

Nitry) 

2016 535 561 0,85 % (z 63 137 251 €) 

2017 619 960 0,94 % (z 65 895 489 €) 

2018 712 132 0,95 % (z 75 156 342 €) 

2019 1 052 020 1,3 % (z 81 172 044 €) 

2020 433 560 0,5 % (z 86 892 370 €) 



                
Ak bol celkový rozpočet mesta Nitry na kultúru v rokoch 2016 – 2020 3 353 233 € a rozpočet 

na kultúru na roky 2022 – 2026 bude vo výške min. 5 mil €, musí dôjsť k navýšeniu 

rozpočtu na kultúru v meste Nitra min. o 49,1 % z pôvodného rozpočtu na kultúru. 

Najväčšia záťaž na rozpočet mesta bude v roku 2026, v ktorom musí Európske hlavné mesto 

kultúry predstaviť a začať využívať obnovenú alebo novopostavenú kultúrnu infraštruktúru 

a zároveň kvalitný európsky kultúrny program počas celého roka. 

 

 

 

 

Mestská rada v Nitre na svojom riadnom zasadnutí dňa 29.09.2020 prerokovala 

Informatívnu správu k požiadavke k rozpočtu mesta Nitry pre akciu Európske hlavné mesto 

kultúry 2026 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre predkladaný materiál zobrať na 

vedomie. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


