
  
Portréty uhorských panovníkov 

a hodnostárov  
– reštaurovanie po požiari III. etapa 

 
 

Cieľ projektu  
Cieľom projektu je reštaurovanie 13 poškodených nástenných malieb s 
portrétmi uhorských panovníkov a hodnostárov nachádzajúcich sa 
v tzv. radnej sieni budovy radnice v Novej Bani.  

Termín realizácie projektu jún 2012 – november 2012 

Získaný NFP 10 000 EUR          
 

Nástenné maľby s portrétmi uhorských panovníkov a hodnostárov boli v minulosti orámované motívom 
vencov, horizontálne členenie tvorili girlandy, vertikálne zas iluzívne pilastre. Maľby boli poškodené pri požiari 
v roku 2005 - teplom došlo k spečeniu uhlíkovej vrstvy s povrchom omietok a vrstiev malieb. Škody zvýšilo aj 
použitie hasiacich materiálov. V roku 2007 bola akad. sochárom Jurajom Matákom vykonaná prvá etapa prác – 
čistenie, v roku 2011 druhá etapa reštaurátorských prác v rozsahu odstránenia sekundárnych náterov z povrchu 
stien, injektáž - spevnenie pôvodných vrstiev omietky a tmelenie.  Mesto pokračuje v realizácii projektu III. 
etapou. 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 



  

Podpora aktívneho starnutia 

 
 

Cieľ projektu  

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň služieb poskytovaných Mestskou knižnicou 
v Novej Bani jednak prostredníctvom nových foriem ako sú komunitné aktivity, 
odborné a vzdelávacie podujatia a tiež prostredníctvom použitia nových 
technológií a postupov odovzdávania informácií  zvýšiť informačnú gramotnosť 
našich návštevníkov.  

Termín realizácie projektu marec  2012 – november  2012 

Získaný NFP 1 394 EUR          
 

Mestská knižnica v Novej Bani už dlhé obdobie spolupracuje s Klubom dôchodcov, dnešným Klubom 
seniorov „LIPA“ pri organizovaní komunitných poduja tí. V roku 2012, ktorý bol vyhlásený za  Európsky rok 
aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity, chce Mestská knižnica svoje aktivity zamerať na celoročný 
cyklus podujatí venovaných staršej generácii čitateľov.  

Starnutie je prirodzený a krásny jav. Nechceme, aby naši starší čitatelia boli odsúvaní od (pre nás, mladších 
samozrejmých) moderných komunikačných a informačných prostriedkov. Práve naopak. Chceme im ukázať, že 
sú stále súčasťou našich životov a moderné zariadenie akou videoprojekcia určite je, im umožní lepšie prijať 
a zorientovať sa v prezentovanej problematike.  

 

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 jún 2012 – september 2012 

Získaný NFP 2 727 EUR          
 

Mestská knižnica v Novej Bani, ako verejná knižnica s počtom titulov už viac ako 26 000 kusov, poskytuje služby širokému 
spektru čitateľov zo všetkých sociálnych skupín. Spôsob sprístupnenia dokumentov vo voľnom výbere, ktorý je charakteristický 
pre verejné knižnice, kladie zvýšené nároky na jeho ochranu. Fyzické opotrebovanie knižného fondu je problémom, pred 
ktorým v súčasnej dobe stojí každá knižnica, a ktorému musí čeliť. Pre nedostatok kapacít a pre rôzne iné obmedzenia tento 
veľmi významný problém často stojí na najnižšom stupni priorít. Zložitá finančná situácia tento problém ešte zhoršuje, nakoľko 
nedochádza k obnove knižného fondu. Ochrana knižného fondu nie je luxusom, ale nevyhnutnou náležitosťou kultúrneho 
života.  

     Každá kniha, či dokument je veľmi dôležitým nosičom kultúrnych hodnôt, ktoré si každý národ musí uchovať ako 
doklad svojej existencie, vzdelanosti a kultúrnej vyspelosti. 

 

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 2012 – september 2012 

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. 
 



  

Monitorovací kamerový systém 
v meste Nová Baňa 

 

Cieľ projektu  

Cieľom projektu je systematické a kontinuálne monitorovanie 
exponovaných lokalít centrálnej mestskej zóny mesta Nová Baňa za 
účelom zvýšenia bezpečnosti, ochrany zdravia a majetku občanov 
a iných subjektov pôsobiacich v meste. 

Termín realizácie projektu máj  2012 – október 2012 

Získaný NFP 7 000 EUR          
 

      Projekt je zameraný v rámci primárnej situačnej prevencie na oblasti kriminality, ochrany majetku, 
zdravia a  verejného poriadku na zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov mesta, teda na 
zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí, čo je jednou z najdôležitejších priorít zamerania prevencie kriminality.  
Očakávaným prínosom realizácie projektu je efektívne objasňovanie protiprávnych konaní a následné zníženie 
kriminality v tomto prostredí, zníženie priestupkovosti, efektívnejší výkon práce mestskej polície a vytvorenie 
významného zdroja poznatkov a informácii dôležitých pre policajný zbor v rámci boja s kriminalitou a pre 
mestskú políciu ako tém v rámci preventívnej práce vykonávanej pravidelne na školách. 

 

Projekt finan čne podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality 
Realizátorom projektu je mesto Nová Baňa 



  

AMFO 2012 
Výstava amatérskej fotografie – 19. ročník 

 

 

Cieľ projektu  Cieľom projektu je zvýšiť u občanov záujem o fotografovanie ich 
rodného mesta a zlepšiť podmienky prezentácie týchto fotografií. 

Termín realizácie projektu november 2012 

Získaný NFP 300 EUR           

Výstava amatérskej fotografie má v meste už svoju tradíciu. Je vyhlásená primátorom mesta a je súťažná. 
Prostredníctvom výstavy sa snažíme prebudiť v ľuďoch záujem o fotografovanie ich rodného mesta. Poslaním 
súťaže je ukázať očami fotografov amatérov zaujímavé zákutia mesta, priľahlého okolia a zároveň získať 
materiál pre propagáciu cestovného ruchu. Motiváciou pre zapojených amatérskych fotografov je finančná 
odmena pre prvých troch najlepších autorov. Súťaž hodnotí odborná porota a predseda poroty vedie aj 
odborný seminár s autormi fotografií, čo veľmi prospieva k ich umelecko-odbornému rastu. 

 

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

 



  

Vítanie leta 

 

 

Cieľ projektu  

Cieľom projektu je vytvori ť priestor pre prezentáciu schopností 
a zručností detí všetkých miestnych škôl, školských zariadení, detí 
detského domova ako aj domova sociálnych služieb a zároveň im dať 
možnosť vzájomne sa spoznať a súťažiť. 

Termín realizácie projektu jún 2012 

Získaný NFP 500 EUR           

      Rozprávková cesta, divadlo pre deti, tvorivé dielne, maľovanie na kamene, jazdenie na koni, ukážky práce 
hasičov, kynológov, ...  a ešte veľa, veľa zaujímavých aktivít hlavného programu ako aj sprievodných akcií 
bude súčasťou už tradičného podujatia Vítanie leta, ktoré organizuje Mesto Nová Baňa v spolupráci 
s Centrom voľného času v Novej Bani a ďalšími organizáciami v rekreačnom stredisku Tajch. Celodenný 
program venovaný deťom a mládeži má za cieľ umožniť deťom  všetkých vekových kategórií spoločne sa 
zabaviť, aktívne si oddýchnuť, odreagovať od každodenných školských povinností, prostredníctvom tvorivých 
dielní predviesť svoje zručnosti a naštartovať sa na voľné prázdninové dni. 

 

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



  

Týždeň športu pre všetkých  
 deviaty 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 2012 

Získaný NFP 500 EUR           

       Podpora zdravého životného štýlu a športového vyžitia obyvateľov mesta Nová Baňa má dlhoročnú tradíciu. Jednou  
z takto zameraných aktivít je každoročne organizované už tradičné podujatie pod názvom Týždeň športu pre všetkých.  Aj 
tohtoročný deviaty ročník podujatia je zameraný na vytvorenie možností pre prežitie týždňa aktívneho pohybu pre širokú 
verejnosť. V spolupráci s miestnymi športovými klubmi, občianskymi združeniami a školami mesto zostavuje širokú ponuku 
športových aktivít vhodnú a prístupnú pre všetky vekové kategórie - deti materských škôl, žiakov, študentov, dospelých, 
dôchodcov i občanov zdravotne znevýhodnených. Už tradične prebiehajú turnaje vo  volejbale, streetbale, futbale, hokejbale, 
nohejbale, stolnom tenise, či plážovom volejbale. Na svoje si prídu aj nadšenci cyklistiky, lezenia, turistiky, tenisu, šachu. 
Okrem tradi čných športov sú v ponuke aj atraktívnejšie aktivity – opičia a lanová dráha, kanoistika a kajaking či zumba. 
Jednotlivé športové aktivity sú realizované na asfaltový ihriskách, antukových dvorcoch, futbalových ihriskách, ihriskách škôl, 
v telocvičniach i okolitej prírode s turistickými chodníkmi a cyklodráhami.  

 

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



 

Rekonštrukcie chodníkov, úprava 
spevnených plôch                                            

a verejnej zelene  v meste Nová Baňa – 
Regenerácia centra mesta  

 

Cieľ projektu  
Skvalitnenie hmotnej infraštruktúry v centre mesta Nová Baňa 
za účelom zlepšenia kvality života v meste a  zvýšenia atraktivity 
mesta v rozvoji cestovného ruchu. 

Termín realizácie projektu máj 2010 – august 2012 

Získaný NFP 1 128 691,48 EUR          

Spolufinancovanie mesta      59 404,81 EUR     
Realizáciou projektu sa zvýrazní funkcia centrálnej mestskej zóny. Bude vytvorený reprezentatívny priestor 
umožňujúci bezpečné a kľudné stretávanie ľudí, ktorý bude zároveň turisticky atraktívnym centrom mesta. 
Projekt rieši : 

� 9 994,48 m2 zrekonštruovaných a rozšírených chodníkov a priestranstiev pre peších 
� 227,5 m zrekonštruovaných miestnych komunikácií , 78  progresívnych svietidiel s LED svetelným zdrojom 
� 1899,89 m2   zjednotenej atraktívnej zelene 556,69 m2  plochy rozšírenej oddychovej zóny 
� zrekonštruované bezbariérové WC 
� 4 zrekonštruované lávky , 1 zrekonštruovaná autobusová zastávka 
� doplnenie oddychovej zóny prvkami  modernej drobnej architektúry 

 

Európsky fond regionálneho rozvoja  -  Investícia do Vašej budúcnosti 
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

www.ropka.sk 



  

Portréty uhorských panovníkov a hodnostárov 
– reštaurovanie po požiari II. etapa 

 
 

Cieľ projektu  
Cieľom projektu je reštaurovanie 13 poškodených nástenných malieb s 
portrétmi uhorských panovníkov a hodnostárov nachádzajúcich sa 
v tzv. radnej sieni budovy radnice v Novej Bani.  

Termín realizácie projektu jún 2011 – november 2011 

Získaný NFP 10 000 EUR          
Spolufinancovanie mesta   1 680 EUR     

 

 
Nástenné maľby s portrétmi uhorských panovníkov a hodnostárov boli v minulosti orámované motívom 

vencov, horizontálne členenie tvorili girlandy, vertikálne zas iluzívne pilastre. Maľby boli poškodené pri požiari v 
roku 2005 - teplom došlo k spečeniu uhlíkovej vrstvy s povrchom omietok a vrstiev malieb. Škody zvýšilo aj 
použitie hasiacich materiálov. V roku 2007 bola akad. sochárom Jurajom Matákom vykonaná prvá etapa prác – 
čistenie. Mesto pokračuje v realizácii projektu II. etapou. 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 



 

Modernizácia  verejného osvetlenia 
v meste Nová Baňa 

 
 

Cieľ projektu  
Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejného 
osvetlenia v meste Nová Baňa 

Termín realizácie projektu marec 2012 –  február 2013 

Získaný NFP 245 129,60 EUR          
Spolufinancovanie mesta     4 866,57 EUR     
 
Realizáciou projektu sa výrazne zníži energetická náročnosť prevádzky verejného osvetlenia, čím projekt prispeje 
k udržateľnosti na úrovni environmentálnych kritérií ako aj na úrovní ekonomickej udržateľnosti, keďže 
rekonštrukcia VO prispeje k úspore finančných zdrojov v súčasnosti nutných na prevádzku.  Súčasný stav 
verejného osvetlenia možno charakterizovať ako nevyhovujúci vyžadujúci zásadný zásah s cieľom: 

a) zvýšiť kvalitu osvetlenia a splniť podmienky platných noriem pre VO, výmenou a doplnením svietidiel            
a svetelných zdrojov – predovšetkým náhrada za moderné a účinnejšie 

b) znížiť energetickú náročnosť VO, výmenou svietidiel a svetelných zdrojov  a reguláciu osvetlenia v časti alebo 
v celej sieti  verejného osvetlenia mesta, znížiť náklady na údržbu VO 

d) modernizácia a unifikácia svetelných telies, zvýšenie estetického vzhľadu mesta 
f) vytvorenie a začatie plánovanej kontroly a údržby VO 
 

Investícia do Vašej budúcnosti 
Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci  

Operačného programu  Životné prostredie 



 

Nákup čistiacej techniky pozemných 
komunikácií v meste Nová Baňa 

 
 

Cieľ projektu  
Zakúpením a zavedením čistiacej techniky pozemných komunikácii  
do prevádzky dôjde k zníženiu znečistenia ovzdušia pochádzajúceho  
zo súčasnej údržby komunikácií 

Termín realizácie projektu máj  2010 – október  2011 

Získaný NFP 602 882,83 EUR          
Spolufinancovanie mesta   30 144,14 EUR     

 

Po ukončení realizácie projektu sa očakáva zlepšenie kvality ovzdušia a skvalitnenie životného prostredia 
v meste Nová Baňa. Efektívne riešenie je zamerané hlavne na nákup čistiacej techniky pozemných komunikácii, 
ktorá bude pôsobiť v meste Nová Baňa. Cieľom projektu je efektívne zabezpečiť realizáciu verejnej služby, ktorá 
bude poskytnutá občanom bezodplatne s minimálnym pôsobením na kvalitu ovzdušia. 
Úspešnou realizáciou projektu sa v roku 2010 dosiahne: 
- skvalitnenie ovzdušia v danej lokalite znížením prašnosti, zlepšenie starostlivosti o životné prostredie 
- zvýšenie atraktívnosti mesta prostredníctvom pravidelnej údržby verejných priestranstiev 

Projekt vytvára podmienky pre kvalitný život v meste, podporuje ochranu a tvorbu zdravých životných podmienok 
v meste. 

Investícia do Vašej budúcnosti 
Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci  

Operačného programu Životné prostredie 



 

Živo v Novej Bani 

 

 

Cieľ projektu  

Cieľom projektu je zlepšenie  komunikácie medzi zástupcami mesta 
Nová Baňa a mladými ľuďmi, zvýšiť informovanosť, zodpovednejší 
prístup mladých ľudí za život v meste a stav nášho mesta, poukázať na  
možnosti  spoluúčasti mladých „pri rozhodovaní o mladých“. 

Termín realizácie projektu september  2010 – jún 2011 

Získaný NFP 7 829 EUR          
Spolufinancovanie mesta 2 610 EUR     

 

Zlepšiť kompetencie  mladých ľudí   v oblasti  komunikácie , spolupráce, tolerancie k iným názorom, uvedomiť si 
zodpovednosť za svoje  jednanie, dosiahnuť to, aby si mladý ľudia uvedomovali  svoje postavenie  v meste v ktorom 
žijú a svoje postavenie v Európe. Prostredníctvom projektu vytvori ť most medzi mladými ľuďmi  a  mestom v 
spolupráci   organizáciami zaoberajúcimi sa problematikou detí a mládeže, zlepšiť komunikáciu medzi týmito 
dvoma skupinami a pomôcť mladým ľuďom komunikovať ich potreby a požiadavky na miestach, kde naozaj môžu 
niečo ovplyvniť. 

Akcia 5 – Podpora pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže 
Podakcia 5.1 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných v oblasti práce s mládežou 

 
 



 

Rekonštrukcia objektov komplexu 
Základnej školy Jána Zemana 

v Novej Bani 
  

 

Cieľ projektu  Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu 
prostredníctvom rekonštrukcie školského zariadenia 

Termín realizácie projektu 01. 03. 2009 – 30. 11. 2010 

Získaný NFP 1 132 022,51 EUR          

Spolufinancovanie mesta      59 580,13 EUR     
 

� realizáciou projektu sa zabezpečí odstránenie zlého technického stavu budov, k zníženiu energetickej 
náročnosti budov 

 

� vybavením 3 učební výpočtovou technikou zvýši podstatne kvalitu vzdelávacieho  procesu a tým sa zabezpečí 
vyrovnanie rozdielov na úrovni školstva 

 

� rekonštrukciou telocviční (veľká + malá) bude možné dosiahnuť vyvážený vzdelávací proces čo prispeje  
k rozvoju športových aktivít detí aj v mimoškolskej činnosti a bude eliminovať negatívne využívanie voľného 
času 

 

Európsky fond regionálneho rozvoja  -  Investícia do Vašej budúcnosti 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

www.ropka.sk 



 

Úprava zložiek biologicky 
rozložiteľných odpadov pred ich 

zhodnotením v regióne Nová Baňa 
 

 

Cieľ projektu  
Zvýšenie množstva upravených zložiek biologicky rozložiteľného 
odpadu pred ich zhodnotením v regióne Nová Baňa obstaraním 
a prevádzkou špecializovaných zariadení 

Termín realizácie projektu marec  2009 – október  2010 

Získaný NFP 562 441,97 EUR          
Spolufinancovanie mesta   29 602,21 EUR     

 

� realizácia projektu je založená na kúpe a prevádzkovaní zariadení, slúžiacich na úpravu jednotlivých 
vyseparovaných zložiek odpadov  

� úpravu odpadu rastlinného pôvodu bude zabezpečovať drvi č, zaradený za pohonnú jednotku, v súčinnosti 
s rýchlonakladačom. Celé zariadenie bude mobilné, takže sa jednoducho premiestni na miesto vzniku odpadu, 
odpad spracuje drvením na vhodnú frakciu 

� úprava odpadu zo žúmp bude realizovaná biologickým spôsobom priamo v sacej cisterne a následne bude kal              
zo septikov primiešavaný do drevnej a rastlinnej drte 

� prevádzku zariadenia budú zabezpečovať Technické služby mesta Nová Baňa 
 

 

Investícia do Vašej budúcnosti 
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou  z  Kohézneho fondu v rámci  

Operačného programu Životné prostredie 
 



 

Nízkoprahové komunitné centrum pre deti a mládež 

 

 

Cieľ projektu  

Prostredníctvom zriadenia Nízkoprahového komunitného  
centra pre deti a mládež  zlepšiť vzťahy k rôznorodým členom 
miestnej komunity ,  budovanie vzájomného tolerantného 
prostredia      v  spoločnosti. 

Termín realizácie projektu september  2010 – december 2010 

Získaný NFP 11 000 EUR         331 386 Sk 
Spolufinancovanie mesta 914,97 EUR   27 564,40 Sk 

V meste Nová Baňa žije širšie spektrum komunít, ktoré prinášajú do mesta pozitívne ale aj negatívne javy. Mesto chce 
preventívne pôsobiť na vznik negatívnych javov, ktoré sa často prejavujú medzi mladými ľuďmi a zároveň chce byť 
integračným prvkom v spolunažívaní širšieho spektra komunít žijúcich na území mesta. Preto vznikla myšlienka zriadenia 
Nízkoprahového komunitného centra pre deti a mládež v meste Nová Baňa.  
Nízkoprahovosť  centra mesto vníma ako otvorenú  pomoc širokému spektru mládeže s rôznymi špecifickými problémami 
bez toho, aby návštevníci boli k tomto zariadeniu nejakým spôsobom viazaní , bez toho aby  by museli prekonávať bariéru 
„nároku“ na aktivitu, zručnosti, schopnosti, výkon alebo pravidelnosť návštev.  
 

Tento projekt  bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR. 
Za obsah projektu je výlučne zodpovedné mesto Nová Baňa 

 



  

Mestská polícia Nová Baňa medzi deťmi 

 

 

Cieľ projektu  

Cieľom projektu je získať si dôveru detí a mládeže pri ochrane majetku 
a verejného poriadku, ale najmä nenútenou formou ich oboznámiť s normami, 
ktoré upravujú všeobecne správanie občanov na verejnosti a pôsobiť takto na 
tvorbu a posilňovanie ich právneho vedomia. 

Termín realizácie projektu september  2010 – december 2010 

Získaný NFP 600 EUR          18075,60 Sk 
Spolufinancovanie mesta 50 EUR  1506,30 Sk 

 

Mestská polícia v Novej Bani sa v posledných rokoch orientovala aj na prácu v oblasti prevencie. Postupne získala potrebné 
skúsenosti a dôveru v jednotlivých školských zariadeniach. Pozornosť bola pri zohľadnení vekovej štruktúry poslucháčov venovaná 
predovšetkým témam ako cyklisti a chodci v cestnej premávke, šikanovanie, verejný poriadok, chov psov, zásady občianskeho 
spolunažívania, práca mestskej polície v podmienkach mesta. Pre lepšiu názornosť a zaujatie detských poslucháčov bola pomocou 
PC k téme cestná premávka pripravená vlastná prezentácia vychádzajúca z konkrétnych podmienok mesta, čo sa stretlo 
s mimoriadnym ohlasom. No nie vždy sa dala pre technické problémy využiť.  

V záujme skvalitnenia tejto práce bol zakúpený z prostriedkov finančnej dotácie poskytnutej Banskobystrickým 
samosprávnym krajom  notebook. Zakúpený notebook umožní bezproblémové využitie prezentácií z konkrétnych zásahov MsP 
napríklad na interaktívnej tabuli v ZŠ J. Zemana a tam kde to nie je možné, využiť plátno a projektor, ktoré už mesto má 
zakúpené. 

 

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



  
Týždeň športu pre všetkých  

 siedmy ročník 
 

 

 

Cieľ projektu  

Cieľom projektu je rozvoj športových disciplín akéhokoľvek druhu, podporiť 
snahu trénerov, vedúcich športových klubov a ostatných nadšencov  zapojiť do 
športových aktivít čo najširší okruh občanov vrátane zdravotne postihnutých 
občanov 

Termín realizácie projektu 18.6.  2010 – 26.6.2010  

Získaný NFP 300 EUR          9037,80 Sk 
 

Vyvrcholením tejto snahy mesta a športovcov je organizovanie športového vyžitia všetkých vekových skupín v jednoduchých a 
náročnejších disciplínach, kde si každý môže nájsť vhodný prostriedok na zlepšenie svojej fyzickej kondície. Za tým účelom mesto 
organizuje Týždeň športu pre všetkých, počas ktorého sa môže účastník tejto akcie realizovať v disciplíne ako je pešia turistika, 
cyklistika, karate, streľba, šach, športový lov rýb, lezenie po skalách alebo ako člen nejakého kolektívu zúčastniť sa turnaja vo volejbale, 
vybíjanej, basketbale, floorbale, streetbale, bocii, nohejbale, stolnom tenise, tenise, pozemnom hokeji a futbale. Na realizáciu týchto 
športov využívame okolitú prírodu so svojimi turistickými chodníkmi, asfaltové ihriská, antukové dvorce, futbalové ihrisko, ihriská škôl a 
telocvične. Predpokladáme, že po kvalitnej organizačnej príprave a spropagovaní celej akcie sa jej zúčastní cca 500 účastníkov od detí 
predškolského veku cez žiakov a študentov až po dospelých vrátane našich handicapovaných detí s telesným postihnutím zo Špeciálnej 
základnej školy v Hrabinách, ktoré sa takýmto spôsobom integrujú medzi zdravé deti. 

 

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



  
Zimný turistický prechod 

Pohronským Inovcom – 40. ročník 
 

 

 

Cieľ projektu  

Cieľom projektu je  spomienka na udalosti spred 65 rokov. Turistický oddiel pod vedením 
Mariána Špireka, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Novej Bani, Centrum 
voľného času a Mestský úrad v Novej Bani organizujú jubilejný 40. ročník Zimného 
turistického prechodu Pohronským Inovcom. Organizačný výbor robí všetko pre to, aby 
nebol len jubilejný, ale aj svojim obsahom pamätný.  

Termín realizácie projektu 13.februára 2010 

Získaný NFP 150 EUR          4518,90 Sk 
 

Každoročne druhú februárovú sobotu prichádzajú do nášho mesta stovky turistov z viacerých kútov Slovenska. 
Turistické podujatie Zimný turistický prechod Pohronským Inovcom si získava z roka na rok väčšiu popularitu. Tohoročnú 
trasu pochodu zvládnu najmladší aj najstarší fanúšikovia turistiky. Zlatým klincom programu je ukážka bojov 
partizánskeho oddielu a nemeckej armády pri pamätníku v obci Orovnica, ktorá bude vykonaná odbornou organizáciou 
z KVH Tekov. Záver pochodu je na Drozdove, kde sú pripravené rôzne súťaže pre malých aj veľkých a množstvo cien pre 
víťazov od sponzorov. Výborná atmosféra pri spontánnej muzike v podaní Gápeľských šípov sľubujú nezabudnuteľný 
zážitok. Nové priateľstvá, veľa smiechu a dobrý pocit z dosiahnutého cieľa, príjemná únava a nejaký ten „spálený“ 
kilogram tuku určite stoja za to. 

 

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

 



 

Zvýšením kvality služieb 
samosprávy k spokojnosti občanov 

 
 

 

Cieľ projektu  
Hlavným cieľom projektu je poskytovanie potrebnej kvalifikácie a 
zvyšovanie odbornosti zamestnancov   v oblasti IKT a komunikačných 

zručností. 
Termín realizácie projektu máj  2008 – júl 2008 

Získaný NFP 27 063,19 EUR         815 305,60 Sk 
Spolufinancovanie mesta   2 706,32 EUR    40 765,28 Sk 
 
Projekt sa snaží skĺbiť požiadavku na narastajúce vedomosti a zručnosti zamestnancov, ako aj požiadavku na 
profesionálny a vysoko odborný prístup            ku klientom. Naši zamestnanci sa hlavne učia priamo v praxi, ich 
rozvoj je podporovaný hlavne samoštúdiom    v oblasti počítačových znalostí, tak v jednaní s občanom ako 
klientom. Projekt bol zameraný na vzdelávanie zamestnancov Mestského úradu prihliadnutím na ich úlohy, 
zodpovednosť a rozhodovacie kompetencie v rámci úradu.  
Projekt bol  realizovaný  v dvoch moduloch : zvyšovanie úrovne počítačovej gramotnosti na úroveň požadovanú 
pre získanie certifikátu ECDL a profesionálna komunikácia  
 

 
Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu 

 



 

Separovaný zber komunálnych odpadov  
v regióne Nová Baňa 

 

Cieľ projektu  
Rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov 
 a zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych 
odpadov 

Termín realizácie projektu 01. 04. 2008 – 31. 12. 2008 

Získaný NFP 69 707,23 EUR         2 100 000 Sk 
Spolufinancovanie mesta   3 485,36 EUR    105 000 Sk 
 
     V roku 2007 podalo mesto Nová Baňa žiadosť  o poskytnutie podpory formou dotácie  na projekt „Separovaný 
zber komunálnych odpadov v regióne Nová Baňa“, ktorého súčasťou bol aj nákup tovaru a to kompletného 
nákladného vozidla vrátane príslušenstva v celkovej hodnote 3.105 tis Sk. 
Do projektu je zapojených okrem mesta Nová Baňa aj sedem okolitých obcí, pre ktoré je zabezpečovaný zber 
separovaného odpadu. Týmto je zabezpečený zber separovaného odpadu pre približne 15 tisíc obyvateľov, čo 
predstavuje takmer 5 tisíc domácností 
     Rozhodnutím  ministra životného prostredia SR č. 60827/O-54/08 zo dňa 15.4.2008  bolo Mestu Nová Baňa 
schválené poskytnutie  podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2008 vo výške 2 100 000 Sk 
s podmienkou spolufinancovania najmenej 5%     vo výške 105 000 Sk.   
Kompletný nákladný automobil na zber vyseparovaných odpadov  bol dodaný a bude slúžiť na určený účel             
a bezpochyby prispeje k ochrane životného prostredia a rastu významu separovaného zberu v regióne. 
 

 


