
  
 Obnova Súsošia sv. Trojice, 
ul. Bernolákova, Nová Baňa  

I. etapa (NKP č. 1255) 
 

 

Cieľ projektu  

Cieľom projektu je postupnou realizáciou jednotlivých etáp v súlade s 
Návrhom na reštaurovanie spracovaným Mgr. Igorom Hovoričom 
zamedziť ďalšej degradácii  národnej kultúrnej pamiatky a vrátiť jej 
pôvodný historický výraz. 

Termín realizácie projektu máj 2013 – november 2013 

Získaný NFP 10 000 EUR          
 

Mesto Nová Baňa má bohatú históriu. K jeho dominantným pamiatkam patrí okrem historickej budovy radnice aj Súsošie sv. 
Trojice. Umiestnené bolo pred budovu radnice v rokoch 1843 - 1846. Je umelecko-architektonickým ťažiskom južnej časti 
námestia.  

 Obsahom prvej etapy obnovy sú jednak prípravné práce, následná demontáž ohrozujúcich kovových atribútov a kamennej 
holubice, lokálne upevnenie uvoľnených a rozrušených častí kamennej hmoty, injektáž  a spevnenie nesúdržných a uvoľnených 
vrstiev kamennej hmoty. V rámci následnej etapy bude reštaurovanie  architektúry, sochárskej výzdoby a predmetom poslednej, 
tretej etapy je reštaurovanie podesty, schodiskových stupňov a stĺpov s reťazami. 

Realizáciou projektu bude realizovaná prvá etapa Návrhu na reštaurovanie, obsahom ktorého sú reštaurátorské práce 
založené na uvedení pamiatky do čo najautentickejšej podoby v súlade s pôvodným historickým výrazom. 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 



  

Ochrana knižničného fondu  
Mestskej knižnice v Novej Bani 

 
 

Cieľ projektu  Cieľom projektu je zabezpečiť fyzickú ochranu, trvalé uchovávanie a 
sprístupňovanie všetkých druhov a typov knižničných dokumentov. 

Termín realizácie projektu máj 2013 – november 2013 

Získaný NFP 5 320 EUR          
 

Jednou z príležitostí knižnice je možnosť prispieť a ovplyvniť rast kvality života obyvateľstva vytvorením podmienok pre 
slobodný a rovnoprávny prístup k vysokokvalitným informáciám. Zámerom mesta Nová Baňa je vytvoriť tieto vhodné podmienky 
a tým umožniť obyvateľom realizovať svoje ústavné právo na informácie.  

Neustále sa zvyšujúce finančné nároky na obstaranie kníh majú za následok tiež zvyšujúce sa nároky na ochranu knižničného 
fondu. Mestská knižnica, tak ako každá iná inštitúcia, je povinná vytvoriť podmienky na účinnú ochranu majetku zvereného do 
jej správy, ktorého neoddeliteľnú súčasť tvoria knižni čné dokumenty. 

Realizáciou projektu - obstaraním elektromagnetického systému - zabezpečíme ochranu knižného fondu a zároveň zvýšime 
mieru uspokojenia potrieb čitateľov (používateľov informácií) a minimálne obmedzenie týchto potrieb spôsobených odcudzením, 
stratou  alebo inou zmenou knižných dokumentov. Ochrana knižného fondu nie je luxusom, ale nevyhnutnou náležitosťou 
kultúrneho života. 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 



  

Doplnenie a aktualizácia 
knižničného fondu  

 
 

Cieľ projektu  
Cieľom projektu je zabezpečenie kontinuálnej aktuálnosti  a 
dopĺňania knižničného fondu v čo najširšom rozsahu a tým zvýšiť jeho 
atraktivitu pre čitateľov.   

Termín realizácie projektu jún 2013 – september 2013 

Získaný NFP 1 200 EUR          
 

Mestská knižnica v Novej Bani, ako verejná knižnica s počtom titulov už dnes viac ako 26 000 kusov, poskytuje služby 
širokému spektru čitateľov zo všetkých sociálnych skupín. Zhromažďovaním publikácií a širokou ponukou informácií 
poskytovaných žiakom a študentom základných, stredných a vysokých škôl sa aktívne zúčastňuje výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Detskému aj dospelému čitateľovi umožňuje si vybrať publikácie zo širokej ponuky žánrov. Aktuálne publikácie 
poskytuje študentom vysokých škôl najmä z oblasti pedagogiky, sociológie a psychológie, čoho dôkazom sú aj návštevy čitateľov 
z okresného mesta Žarnovica a vzdialenejšieho Žiaru nad Hronom. 

Každoročne, podľa svojich finančných možností, dopĺňa knižničný fond o rôzne encyklopédie, náučnú, odbornú a populárnu 
literatúru, ale aj beletriu a publikácie pre deti a mládež.  

Spokojnosť čitateľov a uspokojovanie čitateľských potrieb a požiadaviek našich čitateľov je prvoradým a veľmi dôležitým 
cieľom pri napĺňaní motta “Akú väčšiu, alebo lepšiu službu môžeme preukázať štátu, ako keď učíme a vzdelávame žiakov. 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 



  

Pomaly ďalej zájdeš! 
 

 

Cieľ projektu  

Cieľom projektu je systematické pôsobenie na vodičov motorových 
vozidiel prekračujúcich povolenú rýchlosť za účelom zvýšenia 
dopravnej bezpečnosti a predchádzania dopravným nehodám 
a poškodzovaniu majetku občanov mesta Nová Baňa. 

Termín realizácie projektu máj  2013 – november 2013 

Získaný NFP 3 000 EUR          
 

V rámci projektu uvažujeme s osadením troch statických meračov rýchlosti vozidiel, a to na ul. Školská v oboch smeroch 
z dôvodu dennodennej vysokej kumulácie  školopovinných detí, nakoľko sa v priamej blízkosti nachádzajú dve základné školy, 
Základná škola Jána Zemana a Cirkevná základná škola sv. Alžbety a na ul. Starohutská, kde opakovane dochádza ku kolíziám, 
nehodám a poškodzovaniu majetku obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch v priamej blízkosti komunikácie.  

Očakávaným prínosom realizácie projektu je cieľavedomé, systematické a kontinuálne pôsobenie na vedomie vodiča, aby 
znížil rýchlosť a tým znížiť riziká ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky plynúce z prekračovania povolenej rýchlosti. 
Realizovaním projektu sa zvýši bezpečnosť vodičov, ale predovšetkým bezpečnosť detí pri školách a občanov žijúcich v ohrozenej 
lokalite. 

 

Projekt bol finančne podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality. 
Realizátorom projektu je mesto Nová Baňa. 



  

Týždeň športu pre všetkých  
 10. ročník 

 

 

Cieľ projektu  
Cieľom projektu je zvýšiť pohybovú aktivitu širokej verejnosti, 
prezentovať aktivity športových klubov, občianskych združení a škôl,  
ako aj nové atraktívne pohybové aktivity. 

Termín realizácie projektu jún 2013 

Získaný NFP 910 EUR           

  Už po 10-krát  Mesto Nová Baňa zorganizuje tradičné podujatie pod názvom Týždeň športu pre všetkých. Je to týždeň 
aktívneho pohybu pre všetky vekové kategórie.  

  Mesto v spolupráci s miestnymi športovými klubmi, občianskymi združeniami a školami zostaví harmonogram aktivít, 
prostredníctvom ktorého vyzýva širokú verejnosť, aby sa aktívne zapojila do niektorej športovej disciplíny. Jednotlivé športové 
aktivity zabezpečujú športové kluby pod koordináciou mesta. Aj takýmto spôsobom má možnosť každý spraviť niečo pre svoje 
zdravie a zdravie svojich detí. Snažíme sa, aby ponuka športov bola pestrá a prístupná všetkým – od detí materských škôl, žiakov, 
študentov, dospelých, dôchodcov aj občanov zdravotne znevýhodnených. V harmonograme majú vždy svoje zastúpenie volejbal, 
streetbal, futbal, hokejbal, nohejbal, stolný tenis, plážový volejbal, cyklistika, lezenie, opičia a lanová dráha, kanoistika a kajaking, 
či zumba, turistika, tenis, šach. 

 

Projekt finan čne podporil Banskobystrický samosprávny kraj. 
Realizátorom projektu je mesto Nová Baňa. 


