
Zápisnica 

zo zasadnutia pracovnej skupiny Krízového štábu Mesta Nová Baňa zo dňa 29.10.2020 
o 14,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Novej Bani. 

Prítomní: Primátor mesta, Náčelník MsP, Prednostka MsÚ, DHZM Jozef Bóna, MUDr. 
Katarína Tužinská 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda krízového štábu Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA. 
Predseda krízového štábu informoval štáb o aktuálnej situácii od predchádzajúceho zasadnutia 
krízového štábu (30.09.2020). 

Mesto Nová Baňa naďalej pokračuje v dodržiavaní prijatých opatrení krízovej situácie vo 
svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie 
následkov mimoriadnej udalosti. 

• Pracovná skupina prejednala aktuálne informácie pre plošným testovaním v termíne 
30.10 a 1.11.2020 a skonštatovala, že je potrebné skoordinovať účasť zdravotníckych 
pracovníkov na plošnom testovaní na základe podkladov, ktoré predložila armáda 
a informácií, ktorými disponuje samospráva, 
 

• V spolupráci s MUDr. Tužinskou boli kontaktovaní a potvrdení jednotliví 
zdravotnícky pracovníci na 4 odberové miesta v rámci mesta a bolo koordinované 
jedno odberové miesto, ktoré zabezpečil Dr. Baláži, 

 
• Boli vydaný materiál na dezinfekcii pre DHZ počas plošného testovania a boli určené 

jednotlivé úlohy na plošné testovanie pre všetkých zainteresovaných, 
 

• Naďalej vykonávame monitoring telesnej teploty bezdotykovým teplomerom 
u všetkých zamestnancov a klientov MsÚ pri vstupe do budovy MsÚ a sú 
rozmiestnené bezdotykové stojany s dezinfekciou pri vstupe na všetky pracoviská 
MsÚ, 

 
• opatrovateľkám pravidelne dodávame ochranné rukavice a dezinfekčné gély. 

 
• plníme pokyny Okresného úradu, odbor krízového riadenia v Žarnovici a nariadenia 

Vlády SR. 
 
Krízový štáb dôrazne žiada všetkých občanov mesta, aby sa dôsledne riadili pokynmi 
Úradu verejného zdravotníctva SR.  

Informácie a prijaté opatrenia sú priebežne aktualizované a zverejnené na web stránke mesta 
v bannery COVI-19 https://www.novabana.sk/informacie/covid19 kde sú aj prehľadne 
uvedené dôležité telefónne čísla a webové stránky a zároveň sú aktuálne informácie 
a prehľady o COVID-19 prípadoch dostupné cez CHAT BOT https://covid.chat/ 
dostupný na stránke mesta v pravom dolnom roku pod symbolom   i 

Kontakt:  



predseda krízového štábu 0905 436 381  

náčelník MsP zodpovedný za CO 0907 866 654 

 

V Novej Bani, dňa: 29.10.2020  

Zapísala: Mgr. Ľudmila Rajnohová 

             .............................................. 

       Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

                                                                                         predseda krízového štábu 


