
  
Doplnenie a aktualizácia 

knižničného fondu 
  

 

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

Termín realizácie projektu máj 2018 – jún 2019 

Získaný grant 3.500 EUR           
Spolufinancovanie mesta     500 EUR              
Mestská knižnica v Novej Bani, ako verejná knižnica miestneho až mikroregionálneho významu, poskytuje svoje služby širokému 
spektru návštevníkov všetkých vekových kategórií, všetkých sociálnych skupín a organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia. 
Odomyká svoje brány pre takmer 15 000 obyvateľov mikroregiónu, ktorí milujú literatúru a túžia po  poznaní.  
Zámerom knižnice je udržať si pozíciu inštitúcie poskytujúcej kvalitné a aktuálne knižnično-informačné služby, zabezpečovať, 
systematicky budovať a sprístupňovať knižničné fondy a informačné zdroje pre potreby vedy, výskumu, vzdelávania, inovácií, 
podpory osobného rozvoja a trávenia voľného času. Každoročne dopĺňame knižničný fond, ktorý dnes ponúka už viac ako 22 000 
titulov, avšak len v rozsahu aký nám umožňujú naše finančné možnosti. Projektom chceme dosiahnuť cieľ v súlade so Stratégiou 
rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020, ktorým je zabezpečenie kontinuálnej aktuálnosti a dopĺňania knižničného 
fondu v čo najširšom rozsahu. 
Realizáciou projektu podporíme a udržíme počet čitateľov a zvýšime počet výpožičiek, ktorý má v posledných rokoch stúpajúcu 
tendenciu. Tento trend potvrdzuje našu činnosť – zabezpečenie prepojenia a sprístupňovania dát, informácií, poznatkov a 
zvyšovanie vedomostnej úrovne občanov. 

 
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. 

 



  

Týždeň športu pre všetkých 
15. ročník 

 
 

Cieľ projektu  

Cieľom projektu bolo, aby celé mesto žilo športom alebo akýmkoľvek pohybom. 
Zámerom podujatia bolo ukázať širokej verejnosti, ako sa dá vhodným športom, 
resp. akoukoľvek pohybovou aktivitou zdravo žiť, nájsť si priateľov, 
rešpektovať ostatných v kolektíve a v neposlednom rade odreagovať sa od 
denných starostí.  

Termín realizácie projektu 18.-26.6.2018  

Získaný grant 800 EUR           
Spolufinancovanie mesta  80 EUR           
Mesto Nová Baňa v roku 2018 už po 15-krát usporiadalo tradičné podujatie pod názvom Týždeň športu pre 
všetkých. Je to týždeň aktívneho pohybu pre všetky vekové kategórie občanov mesta, ktoré má svoje stále miesto 
v Kalendári podujatí.  
S týmto podujatím súvisí upevnenie zdravia, zlepšenie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti našich občanov, 
ako aj vypestovanie pozitívnej návykovej „závislosti“ trvalo sa venovať športovej aktivite už od raného veku 
človeka. V neposlednom rade toto podujatie poukáže na pozitívny vplyv pohybu na zdravie a kondíciu či aktívne 
trávenie voľného času.  
Poďakovanie patrí aj sponzorom. 

Realizované s finančnou podporou 
Banskobystrického samosprávneho kraja Slovenskej republiky. 

 



  

Letná rozprávková čitáreň 
Nová Baňa  

 

Cieľ projektu  

Podpora vzťahu dieťaťa k poznávaniu a učeniu prostredníctvom 
oboznamovania a čítania z kníh v oddychovom relaxačnom prostrední letnej 
čitárne, ktorá vznikla v záhrade materskej školy – ET Kolibská, a tak sa 
rozšírila možnosť výchovy a vzdelávania detí predškolského veku. 

Termín realizácie projektu máj 2018 – november 2018  

Získaný grant 1.000 EUR           
Spolufinancovanie mesta   1.660 EUR              
Výsledkom projektu bolo vybudovanie malej oddychovej a relaxačnej zóny. V rámci aktivity finančné prostriedky 
boli poskytnuté na materiálne vybavenie, resp. zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovanej aktivity sa 
uskutočnili tieto výstupy: vybudovanie oddychovej zóny (terasy so zábradlím), zakúpenie Tulli vakov, lavičiek, 
stolov, paletového sedenia, zrealizovanie opravy steny domčeka prostredníctvom náterov a farby na fasádu, ako aj 
do letnej čitárne boli sponzorsky darované knižné tituly. Prostredníctvom týchto položiek sa zrealizoval daný 
projekt, ktorý prispel k zlepšeniu sociálnej aktivity dieťaťa a naplneniu potreby sociálneho kontaktu s rovesníkmi 
i s dospelými. 

 
Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP. 

 



 

Vybavenie učební 
v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani   

 

Cieľ projektu  
Rozvoj primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania, čím sa 
vytvoria podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým sa zlepší 
kvalita života obyvateľstva. 

Termín realizácie projektu 2019-2020 

Výška poskytnutého NFP 109 021,37 EUR          

Spolufinancovanie     5 737,97  EUR     

Prijímateľ Mesto Nová Baňa 

Kód projektu v ITMS2014+ 302021K446 
Cieľom projektu  je rozvoj primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania, čím sa vytvoria podmienky pre 
kvalitné vzdelávanie, a tým sa zlepší kvalita života obyvateľstva.   
Predmetom projektu je materiálno-technické vybavenie učební, t.j. učebňa slovenského jazyka, prírodovedné 
učebne – fyzika, chémia, biológia a polytechnická učebňa s termínom realizácie projektu: 2019-2020. 
Cieľovou skupinou sú žiaci základnej školy v procese primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania, 
pedagogickí a odborní zamestnanci. Doba realizácie: 2019-2020. Realizácia projektu prispeje k posilneniu 
sociálnych a odborných kompetencií žiakov, zlepšeniu technického vybavenia učební a prepojenia vzdelávania na 
základnej škole s potrebami trhu práce a tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce.  

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou 

   



 
Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa 

 

Cieľ projektu  
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania 
odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie 
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.  

Termín realizácie projektu 07/2018 – 07/2020 

Výška poskytnutého NFP-95% 81 777,90 EUR          
Spolufinancovanie mesta-5%   4 304,10 EUR     
Cieľom projektu  je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie 
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Predmetom projektu je obstaranie záhradných kompostérov 
na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu produkovaného v domácnostiach, 
nachádzajúcich sa v meste Nová Baňa. Oprávnenou aktivitou je príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so 
zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych 
odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Cieľovou skupinou sú 
obyvatelia mesta Nová Baňa žijúci v rodinných domoch. Miesto realizácie je mesto Nová Baňa. Merateľným 
ukazovateľom projektu je počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu, ktorý v dôsledku celkovej cieľovej 
hodnoty realizácie aktivít bude naplnený v počte 905 kusov. Sprievodným účinkom realizácie aktivít bude celkové 
zlepšenie systému odpadového hospodárstva mesta Nová Baňa v spojení s aktívnou participáciou a vzdelávaním 
obyvateľstva za účelom správneho použitia kompostovacieho zásobníka.  

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou 
 

                             
 
 



 

Novovytvorené miesta 
v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa  

 

Cieľ projektu  Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.   

Termín realizácie projektu 09/2018 – 08/2021 (36 mesiacov) 

Výška poskytnutého NFP 188 698,50 EUR          

Spolufinancovanie      9 931,50 EUR     

Prijímateľ Základná škola Jána Zemana Nová Baňa 

Kód projektu v ITMS2014+ 312011M205 
Cieľom projektu  je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky 
a kompetencie detí a žiakov. Predmetom projektu je vytvorenie nových pracovných miest v zložení 4 miesta 
asistent učiteľa a inkluzívny tím v zložení školský psychológ a špeciálny pedagóg. Tím profesionálov sa bude 
spolupodieľať na procese učenia, realizovať edukatívnu pomoc a pomáhať žiakom so ŠVVP zúčastňovať sa 
kvalitnejšieho výchovno-vzdelávacieho procesu. Miesto realizácie je Základná škola Jána Zemana Nová Baňa. 
Cieľovou skupinou a merateľným ukazovateľom sú žiaci základnej školy so ŠVVP. Doba realizácie: 36 
mesiacov. Prostredníctvom projektu vieme realizovať aj víziu základnej školy, aby každé dieťa zažívalo v škole 
úspech, aby v rámci svojich možností napredovalo. Naším cieľom je, aby všetci žiaci Základnej školy Jána Zemana 
získali vzdelanie v hlavnom prúde vzdelávania, bez vyčleňovania jednotlivcov v rámci skupín a zo skupín.   

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou 

   


