
Zápisnica,

napísaná zo zasadnutia Rady seniorov v Novej Bani konanej dňa 21. marca 2022 o 10.00 hod. 

v zasadačke MsÚ v Novej Bani.

Prítomní:

Primátor mesta: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - on line 

Prednostka MsÚ: Mgr. Ľudmila Rajnohová - ospravedlnená 

Referent pre sociálne veci: Ing. Mgr. Eliška Vallová 

Členovia Rady seniorov:

Mária Hudecová, Božena Vančová, Mgr. Irena Palajová, Anna Šedianska, Natália Šimová,

Ing . Július Uhrecký, Mgr. Anna Klačková, Emília Lovíšková

Ospravedlnení:

Mária Drevová, Kvetá Číková, Otília Víglaská

Zapisovateľka: Natália Šimová

Primátor mesta Mgr.MVDr. Branislav Jad'uď, MBA a predsedníčka Rady privítali prítomných na 
zasadnutí, predsedníčka predstavila program zasadnutia.

Program:

1. Vyhodnotenie prijatých uznesení z Rady seniorov - zo dňa 04.10.2021
2. Oživenie spoločenského života seniorov-kultúrne podujatia, aktivity v meste-Týždeň športu,

Melekova divadelná NB, Novobanskí heligonkári
3. Plán členských schôdzí: DCS Lipa, ZO JDS v Novej Bani, SZZP
4. Popandemické a pandemické opatrenia v DCS Lipa
5. Humanitárna pomoc obyvateľom Ukrajiny, zámer Mesta, informácie z krízového štábu, možná 

pomoc od seniorov
6. Nárast cien - dopad na občanov, seniorov. Ako mapovať spoluobčanov na hranici chudoby.
7. Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o.
8. Rôzne: - poďakovanie Mestu za pohľadnice, gratulácie

Kolumbárium, cintorín, videoprojekcia pri poslednej rozlúčke 
Kalvária - lavičky 
Stravovanie v škole - ohlasy

9. Diskusia

K bodu č. 1:

Prijaté uznesenia z Rady seniorov zo dňa 04.10.2022 boli nesplnené z dôvodu pandemických opatrení. 

K bodu č. 2:

Voľné lístky na Melekovu NB dostalo DCS Lipa v počte 13 na novobanské predstavenie, 4 lístky na každé 
iné predstavenia, informácia u p. Lukáčovej o kúpe ďalších lístkov.



Spropagovať krst CD skupiny Temperament Cimbal Orchester v divadle J6T Zvolen, 01.04.2022 o 19.00 
hod. vstupné 15.-€.

ZO JDS v Novej Bani 05.05.2022 v prípade priaznivého počasia organizuje okresné stretnutie seniorov 
na Zvoničke.

Zapojenia sa do aktivity v meste „týždeň športu" od 20. do 26.06.2022: pondelok, streda petanque, 
muži, ženy, šípky v DCS Lipa, v priaznivom počasí turistika - Zvonička

ZO JDS v Novej Bani 07.09.2022 Krajská prehliadka speváckych súborov v kine Vatra v Novej Bani.

K bodu 3:

DCS Lipa 05.04.2022

ZO JDS Nová Baňa 13.04.2022

SZZP september 2022

K bodu 4:

CO kryty v meste nie sú, pivnice, garáže by mali slúžiť ako kryty. MUDr. Tužinská je členkov krízového 
štábu a monitoruje lekárske opatrenia čo sa týka pandémie a zdravotného stavu Ukrajincov 
(očkovanie).

K bodu 5:

Ukrajinci tu boli už 28.03.2022, zbierka je uložená v kine - zbiera sa už iba podľa potreby Ukrajincov, 
štatút utečenca má zhruba polovica.

K bodu 6:

Cez radu seniorov monitorovať a avizovať občanov na hranici chudoby.

K bodu 8:

Výstava Vandrovalo vajce v Štiavnických Baniach - poďakovanie za propagáciu

Cintorín: vytvoriť skupinu (cca3) - pozrieť nedostatky voda, kolumbárium, videoprojekcia, bude sa 
meniť osvetlenie v Dome smútku.

K bodu 9:

Mgr. I. Palajová SZZP podporí akciu v máji na Zvoničke (spoluúčasť)

Pán primátor - bol by rád keby všetky organizácie zamerané na seniorov spolupracovali, finančné 
prerozdeľovanie bude riešiť s ekonómkou.

Informácia pre rezbárov v meste: V Hronskom Beňadiku bude výstava drevených vyrezávaných 
BETLEHEMOV - dať do novín, alebo spropagovať.

Rada seniorov sa dohodla na zasadnutiach, ktoré by sa mali konať dňa: 13.júna 2022, O5.septembra 
2022, 05. decembra 2022 . O 10.00 hod v zasadačke MsÚ v Novej Bani.


