
  

Kultúrna pamiatka roka 2016  
Fénix 

 
 

Cieľ projektu  

XII. ro čník celoštátnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2016. 
Súťaže sa mohli zúčastniť vlastníci/správcovia všetkých národných 
kultúrnych pamiatok alebo samosprávy obcí, v ktorých sa pamiatkové 
územia nachádzajú a ktorých obnova alebo reštaurovanie bolo 
ukončené v roku 2016. 

Termín súťaže júl – november 2017 

Získané Čestné uznanie kultúrna pamiatka roka – Fénix 2016 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a partner i súťaže Nadácia SPP, SPP, akciová spoločnosť, a Združenie 
historických miest a obcí SR vyhlásili XII. ročník celoštátnej súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix 2016. Súťaže 
sa mohli zúčastniť vlastníci/správcovia všetkých národných kultúrnych pamiatok alebo samosprávy obcí, v ktorých 
sa pamiatkové územia nachádzajú a ktorých obnova alebo reštaurovanie bolo ukončené v roku 2016. 
V roku 2016 bola ukončená obnova národnej kultúrnej pamiatky, čo mesto oprávnilo zaslať prihlášku a tak sa 
zapojiť do súťaže Kultúrna pamiatka roka 2016 – Fénix.  
Súsošie sv. Trojice sa dostalo medzi 10 nominovaných pamiatok a získalo čestné uznanie kultúrna pamiatka roka – 
Fénix 2016 za trpezlivosť, úctivý prístup a rešpekt voči kultúrnym a historickým hodnotám v záujme úspešného 
ukončenia realizácie obnovy a reštaurovania.  

 
Realizované s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

 



  

10. stretnutie banských miest a obcí 
Slovenska  

 

Cieľ projektu  

Cieľom projektu bolo získanie dotácie na 10. stretnutie banských miest 
a obcí Slovenska, čo predstavovalo oslavu baníctva, prehliadku 
baníckych spolkov, baníckej profesie, znovuobjavenie histórie baníctva 
a posilnenie povedomia obyvateľov o význame baníctva, pričom sa 
dôraz kládol na poznávací a edukatívny rozmer podujatia.   

Termín realizácie projektu 19.-21.5.2017 

Získaný grant 2.000 EUR           
Povinné  
spolufinancovanie mesta  750,40 EUR              
Nová Baňa je aj vďaka svojej baníckej histórii stále pozoruhodné historické mesto a snaží sa o zachovanie 
baníckych tradícii a neustále napredovanie. V roku 2017 mesto zorganizovalo 10. stretnutie banských miest a obcí 
Slovenska. Podujatie získalo dotáciu vo výške 2 000 eur z Fondu na podporu umenia, vrátane povinného 
spolufinancovanie mesta. Pri tejto príležitosti privítalo na svojom území 36 spolkov zo Slovenska, 8 banských miest 
a spolkov z Českej republiky, po jednom z Poľska a Maďarska, čo je spolu takmer 800 oficiálnych účastníkov 
stretnutia. Okrem toho sa stretnutia zúčastnili aj 14 primátori a starostovia z rôznych miest a obcí.  

 
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. 

 



  

Modernizácia knižničných služieb 
v mestskej knižnici  

 

Cieľ projektu  

Cieľom projektu bola modernizácia knižnično-informačných služieb 
prostredníctvom zakúpenia technického vybavenia a kancelárskeho 
nábytku, čím sa pomohlo k zvýšeniu komfortu a zatraktívneniu 
samotného priestoru mestskej knižnice.   

Termín realizácie projektu jún 2017 – marec 2018 

Získaný grant 2.000 EUR           
Spolufinancovanie mesta     300 EUR                 
Výstupom projektu bola modernizácia knižnično-informačných služieb prostredníctvom zakúpenia technického 
vybavenia a kancelárskeho nábytku: 3 počítačov s príslušenstvom na vyhľadávanie širokého spektra informácií, 
informačných zdrojov a databáz, 3 počítačových stolov s 3 stoličkami. Na skompletizovanie premietacej zostavy 
k projektoru s projek čným plátnom bol zakúpený notebooku. Realizácia projektu prispela k doplneniu a 
zmodernizovaniu technického vybavenia knižnice, ako aj doplneniu kancelárskeho nábytku knižnice, za účelom 
poskytnutia moderných knižnično-informačných služieb používateľom a návštevníkom knižnice, čím sa pomohlo k 
zvýšeniu komfortu a zároveň zatraktívneniu samotného priestoru mestskej knižnice. 

 
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. 

 



  
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 jún 2017 – máj 2018 

Získaný grant 4.000 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 
14. 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 17.-25.6.2017  

Získaný grant 1.280 EUR           
Spolufinancovanie mesta  155,47 EUR           
Mesto Nová Baňa v roku 2017 už po 14-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. 

 



  

Zavlažovací systém 
pre tréningové ihrisko 

 
 

Cieľ projektu  Cieľ projektu: realizácia zavlažovacieho systému pre tréningové ihrisko.  

Termín realizácie projektu jar 2018 

Získaný grant 10.000 EUR           
Spolufinancovanie mesta    3.500 EUR              
V meste pôsobí Mestský futbalový klub Nová Baňa, ktorého tradícia začala v roku 1912. Futbalový klub využíva 
areál na tréningové a zápasové činnosti, rekreačný a relaxačný futbal. Prevádzku zabezpečujú Technické služby 
mesta Nová Baňa.  
O finančné prostriedky sa mesto uchádzalo aj v Slovenskom futbalovom zväze na podporu rekonštrukcie 
a výstavby futbalovej infraštruktúry – zavlažovací systém pre tréningové ihrisko, kde bolo úspešné a získalo 
podporu vo výške 10 000 eur, spolufinancovanie mesta bolo vo výške 3 500 eur. Realizácia sa uskutoční na jar 2018. 
      
 

 
Realizované s finančnou podporou Slovenského futbalového zväzu. 

 


