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     Dôvodová správa 

 

 

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

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

mesto kultúry“ (ďalej len EHMK) v Slovenskej republike na rok 2026, projektový tím Nitra 

2026 v období máj – december 2020 pripravoval prihlášku, tzv. Bid Book. 

 

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

SR ako RO/Riadiacim orgánom na 15. 12. 2020. Prihláška Nitry je pripravená v anglickom 

jazyku (povinná verzia pre medzinárodnú komisiu) na odovzdanie (aktuálne k 10. 12. 2020). 

Slovenská jazyková verzia bude k dispozícii v januári 2021. 

 

Dôležitou súčasťou tzv. Bid Booku je zadefinovanie územia, ktoré pokrýva kandidatúra. 

Mesto Nitra bude v akcii EHMK 2026 kandidovať s podporou celého regiónu. Okrem 

podpísania Memoranda o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitry na titul 

Európske hlavné mesto kultúry 2026 medzi mestom Nitra a Nitrianskym samosprávnym 

krajom v júli 2020 má Nitra podporu od všetkých miest v Nitrianskom samosprávnom kraji. 

Všetky mestá v NSK vyjadrili záujem o spoločnú regionálnu kandidatúru a zapojenie miest 

v programe EHMK Nitra 2026. Po prípadnom postupe do 2. kole mesto Nitra zvolá stretnutie 

primátorov miest NSK s cieľom nastaviť pravidlá spolupráce a spoločnej kandidatúry. 

Dôležitou súčasťou prihlášky je výrazný kultúrny program so silným európskym rozmerom. 

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

 

 

Harmonogram príprav a ďalších krokov: 

 

Marec/Apríl 2020: 

 participatívne sieťovacie stretnutie aktérov KKP v Nitre s informáciou o zámere mesta 

Nitry kandidovať na titul EHMK SR 2026 (účasť zástupcov MK SR) 

 zostavovanie pracovných sektorových skupín s cieľom kreovania lajtmotívu 

a programov pre EHMK Nitra 2026 

 online workshopy s historikmi, etnológmi, členmi tímov z víťazných EHMK miest 

(Plzeň, Kaunas, Tartu) 

 analytické podklady pre kandidatúru a Stratégiu rozvoja kultúry a kreatívneho 

priemyslu v Nitre (2021 – 2031) (ďalej NK31) – SWOT analýza, mapovanie potrieb 

aktérov KKP, kultúrnej infraštruktúry a pod. 

 

 

Máj/Jún 2020  

 stabilizovanie projektového tímu Nitra 2026 a odborných garantov za jednotlivé 

oblasti, doplnenie už fungujúcich sektorových pracovných skupín a ich  členov 

 harmonogram práce v pracovných skupinách, ciele stretnutí, tvorba umeleckých 

programov 

 online dotazník spokojnosti s kultúrnym životom v Nitre mapujúci preferencie širokej 

verejnosti (1234 respondentov) 

 prezentácia lajtmotívov kandidatúry členmi pracovných skupín, definovanie výziev 

a cieľov kandidatúry 

 stretnutie s prorektormi oboch nitrianskych univerzít, zadefinovanie oblastí spolupráce 

 

 



  

Júl 2020  

 návšteva Nitry zahraničnými konzultantmi Inside Track, workshopy k tvorbe Bid 

Booku a k prezentácii pred komisiou, zameranie na európsky rozmer kandidatúry 

 návšteva Plzne (EHMK 2015) – skúsenosti s prípravným procesom a implementáciou 

po získaní titulu, nastavenie finančných mechanizmov, udržateľnosť EHMK v praxi 

 vysúťaženie tvorcov vizuálnej identity kandidatúry Nitry na EHMK v spolupráci 

s Úniou grafických dizajnérov Slovenska – víťazi sú Andrej & Andrej  

 stretnutie s Matejom Tóthom, ambasádorom kandidatúry Nitry za oblasť šport – 

stanovenie priorít mesta 

 konzultácie k oblasti inovácií v kultúre, kreatívnom priemysle s prepojením na 

sociálnu oblasť, udržateľnosť, sieťovanie inovátorov, zapojenie zraniteľných skupín 

 prezentácia kandidatúry Nitry v rámci slávností Nitra, milá Nitra – video, podpora 

z partnerských miest, umelecký program 

 

August 2020  

 návšteva Veszprému (EHMK 2023, partnerské mesto Nitry) – skúsenosti s prípravným 

procesom, spolupráca na umeleckom programe, príklady dobrej praxe 

 tabuľa nápadov pre EHMK Nitra 2026 v rámci streetartovej akcie v skladoch na 

železničnej stanici v Nitre (participácia zameraná na širokú verejnosť) 

 rokovania so samosprávami v regióne s cieľom kandidovať s celým nitrianskym 

regiónom a min. jedným silným regionálnym programom/projektom v rámci EHMK 

 individuálne stretnutia s aktérmi KKP v meste a v regióne (riaditeľ DAB, riaditeľ 

KPÚ, divadlo Pôtoň Bátovce a pod.) 

 tvorba kapitol/odpovedí do Bid Booku (prihláška, v 1. kole 60-stranová) 

 návrh rozpočtu projektu Nitra 2026 

 tvorba textov na web nitra2026.sk, bio, preklady do angličtiny, maďarčiny a rómčiny 

 nastavenie výzvy na predkladanie malých projektov pre EHMK (NITRO) 

 

September 2020 

 analytický workshop k pripravovanej kultúrnej stratégii NK31 vedený externými 

facilitátormi z Onplan lab (Olga Škochová a Petr Návrat) – identifikácia a analýza 

problémov v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu v meste, verifikácia swot analýz 

z pracovných skupín, participatívna tvorba kultúrnej stratégie 

 tabuľa nápadov na Svätoplukovom námestí počas Divadelnej Nitry určená pre názory 

a nápady širokej verejnosti  

 sumarizácia vytvorených kapitol Bid Booku, konzultácie so zahraničnými expertmi, 

doplnenia a úpravy 

 stretnutie kľúčových aktérov KKP v Nitre a mapovanie ich očakávaní vo vzťahu 

k NK31 a EHMK (riaditelia kultúrnych inštitúcií zriaďovaných ÚNSK, Agrokomplex, 

Nitrianske biskupstvo, KPÚ Nitra, AÚ SAV) 

 web kandidatúry Nitry na EHMK www.nitra2026.eu/sk a vyhlásenie regionálnej 

participatívnej výzvy na podávanie projektov a nápadov pre rok 2026 (projekt NITRO 

ako akcelerátor nápadov), spoločná propagácia v regióne (podpora Nových Zámkov, 

slovenského mesta kultúry pre rok 2020) 

 spustené sociálne siete kandidatúry Nitry na EHMK 2026 

 

Október 2020 

 návrhový workshop k pripravovanej stratégii kultúry NK31 – návrhy cieľov, opatrení 

a aktivít  

http://www.nitra2026.eu/sk


  

 návrhy rozpočtu kandidatúry, reklamnej stratégie a organizačnej štruktúry EHMK 

 definovanie programových línií kandidatúry, sumarizácia navrhovaných programov 

jednotlivých pracovných skupín 

 strategické partnerstvá v regióne a v medzinárodnom kontexte 

 

 

November/December 2020 

 finalizácia kultúrnej stratégie NK31, ktorá reflektuje ciele projektu EHMK Nitra 2026 

 rozhodnutie o získaní NFP v projekte Kreatívne centrum Nitra – odraz vo viacerých 

kapitolách Bid Booku (rozpočet EHMK, kultúrna infraštruktúra) 

 finalizácia kapitol Bid Booku, grafická úprava, jazyková korektúra, zalomenie, tlač 

 podanie prihlášky s povinnými prílohami na MK SR (do 15. 12. 2020) 

 

 

Rok 2021 

 prezentácia Bid Booku pred poslancami MZ (02/2021) 

 prezentácia Bid Booku pred medzinárodnou komisiou (02/2021) – v priestoroch MK 

SR, online spojenie s komisiou 

 zverejnené rozhodnutie komisie o postupe kandidátov (nie je vopred stanovený počet 

postupujúcich kandidátov) do 2. kola akcie EHMK SR 2026 (03/2021) 

 predloženie Informatívnej správy o vyhodnotení prvého kola akcie EHMK Nitra 2026 

a vyúčtovanie finančných prostriedkov pridelených na prípravu kandidatúry 

Mestskému zastupiteľstvu v Nitre (03/2021) 

 stretnutie primátorov miest NSK s cieľom nastaviť pravidlá spolupráce a spoločnej 

kandidatúry (04/2021) 

 v prípade postupu do 2. kola: finančné krytie 2. kola a celého projektu podľa 

aktualizovaných rozpočtov, posilnenie projektového tímu Nitra 2026, zahraničné 

spolupráce, spolupráca v regióne, príprava prihlášky do 2. kola (100 strán), 

participácia širokej verejnosti 

 Akčný plán NK31 (05/2021) a jeho implementácia 

 podanie prihlášky/Bid Booku (2. kolo) (09 – 10/2021) 

 rozhodnutie o víťazovi EHMK SR 2026 (12/2021) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


