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

IV . etapa (NKP č.1255) 
 

 

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

Termín realizácie projektu apríl 2016 – november 2016 

Získaný NFP 10.000 EUR           
Spolufinancovanie mesta  49.876 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 a je umelecko-
architektonickým ťažiskom južnej časti námestia. Autorom tohto neskoroklasicistického diela je sochár Jozef 
Neuschl-Faragó. 

Obsahom  je „Obnova Súsošia sv. Trojice – záverečná fáza“ v súlade s podmienkami rozhodnutia Krajského 
pamiatkového úradu č. BB-09/1769/6813/KAJ. 

Realizáciou projektu sa dosiahne finálny výsledok, ktorým bude záchrana národnej kultúrnej pamiatky, 
zamedzenie jej ďalšej degradácie a prinavrátenie jej pôvodného historického výrazu.  

 
 

 
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
 



  

Náučný chodník 
Zbojnícke studničky 

 
 

Cieľ projektu  
Cieľom projektu je vybudovať náučný chodník spájajúci jednotlivé studničky 
a vodné diela, ako aj územie mokrade a poskytnúť návštevníkom informácie 
o úlohe, formách a kolobehu vody v prírode a jej nutnosti pre človeka.  

Termín realizácie projektu jún 2016 – november 2016 

Získaný NFP 4.000 EUR           

Spolufinancovanie mesta  9 107,48 EUR              
    Účelom a prínosom je zvýšenie environmentálneho povedomia a lepšie pochopenie vzájomného vzťahu človeka a 
prírody. Pridanou hodnotou je skutočnosť, že NCH Zbojnícke studničky v prepojení s NCH Zvonička poskytuje 
zaujímavé výhľady na okolitú prírodu zachovávajúcu aj historické banské pamiatky. 
    Trasa náučného chodníka povedie od vodnej nádrže Tajch cez Šarvíz až do Kohútova. NCH Zbojnícke studničky 
bude obojsmerný, celoročne prístupný a nenáročný. Prostredníctvom 9 tematicky zameraných zastávok poskytne 
návštevníkom informácie o studničkách, kolobehu vody v prírode a význame lesa pre krajinu a človeka. 
    Na danej trase si prídu na svoje tak peší turisti bažiaci po zaujímavých prírodných miestach, ako aj seniori a 
rodiny s deťmi, ktoré si vyjdú na prechádzku a v neposlednom rade trasa osloví i tých, ktorí chcú ochutnať 
osviežujúcu horskú vodu. 
 

Realizované s finančnou podporou 
Banskobystrického samosprávneho kraja Slovenskej republiky. 

 



  

Oprava elektroinštalácie 
I.  etapa  

 

Cieľ projektu  
Cieľom projektu je oprava elektroinštalácie – I. etapa v Základnej 
škole Jána Zemana Nová Baňa.   

Termín realizácie projektu jún 2016 – august 2016 

Získaný NFP 50.000 EUR           
Spolufinancovanie mesta  -              
Finančné prostriedky na riešenie havarijnej situácie sú určené pre Základnú školu Jána Zemana Nová Baňa na 
opravu elektroinštalácie – I. etapy. 
Projektová dokumentácia bola hradená z prostriedkov mesta.  
 

 
Realizované s finančnou podporou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  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 apríl 2016 – december 2016 

Získaný NFP 3.000 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 26 000 
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 
13. ročník 

 
 

Cieľ projektu  

Cieľom projektu je, aby celé mesto žilo športom alebo akýmkoľvek pohybom, 
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 jún 2016  

Získaný NFP 1.000 EUR           
Spolufinancovanie mesta  176,02 EUR           
Mesto Nová Baňa v roku 2016 už po 13-krát usporadúva 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 sponzorom za sladkosti a pitný režim v sume 116 eur. 

Realizované s finančnou podporou 
Banskobystrického samosprávneho kraja Slovenskej republiky. 

 



  

Novobanský jarmok 
 

 

Cieľ projektu  Cieľom projektu je prezentácia miestnej tradičnej kultúry.  

Termín realizácie projektu September  2016 

Získaný NFP 3.000 EUR           
Spolufinancovanie mesta     -              
    Mesto Nová Baňa zorganizuje tradičný Novobanský jarmok v dňoch 23.-24.9.2016, ktorý bude jubilejným 25. ročníkom. Tradícia 
jarmoku spočíva v prezentácii miestnej tradičnej kultúry.  
 
Jeho história sa začala písať v roku 1991. V priebehu týchto rokov sa Novobanský jarmok zdokonalil na vyhľadávané kultúrne 
podujatie, ktorému sa kvalitou a kvantitou nevyrovná žiadne podujatie v širokom okolí. Výnimočnosť jarmoku spočíva vo vysokej 
návštevnosti ľudových umelcov spojenej s praktickou predvádzacou ukážkou, vo vysokej úrovni bohatého a pestrého kultúrneho 
programu počas celých dvoch dní, tak aby bol lákavý postupne pre všetky vekové kategórie.  
 
V tejto tradícii spojenia dvoch kultúr budeme naďalej pokračovať.  
 

 

 
Realizované s finančnou podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne. 

 
 


