
Zápisnica 

zo zasadnutia pracovnej skupiny Krízového štábu Mesta Nová Baňa zo dňa 17.08.2020 
o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Novej Bani. 

Prítomní: Primátor mesta, Náčelník MsP, Prednostka MsÚ, DHZM Ing. Horniak v zastúpení 
Jozefa Bónu, 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 (09.06.2020). 

Na základe Vyhlásenia Ministerstva zdravotníctva SR Pandemická komisia vlády Slovenskej 
republiky aktuálne prijala Pandemický plán SR. V ňom stanovuje úlohy orgánom štátnej 
správy a orgánom samosprávy na zabezpečenie činností v spojitosti so zabezpečením ochrany 
verejného zdravia v súvislosti s druhou vlnou COVID-19, ktorá podľa MZ SR prebieha t.č. na 
Slovensku. 

Otvorenie školského roka bude zabezpečené bez zhromaždenia detí a rodičov na školskom 
dvore, príp. v spoločných priestoroch ZŠ. Je nevyhnutné zabezpečiť dodržiavanie všetkých 
nariadených opatrení ÚVZ a MŠVVaŠ.  

Od 1. septembra 2020 do 1 októbra 2020 Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného 
zdravotníctva SR a odborné konzílium neodporúčajú vzhľadom na vývoj epidemiologickej 
situácie organizovať hromadné podujatia. Zároveň plánujú zakázať organizáciu hromadných 
podujatí nad 1000 účastníkov v exteriéri, vrátane športových podujatí. Taktiež sa zakážu 
hromadné podujatia v interiéri nad 500 účastníkov.  

• Mesto Nová Baňa nebude organizovať z dôvodu možného prekročenia počtu ľudí (nad 
1000) plánovanú Tajchovú osmičku a ani Remeselné trhy na námestí.  

• Zároveň odporúča domovým dôverníkom vykonávať dezinfekciu spoločných vstupov 
do bytových domov a priestorov výťahov. Dezinfekčný prostriedok bude poskytovať 
náčelník MsP.  

• V prípade výskytu pozitívneho ochorenia priamo v meste ihneď členovia DHZM 
začnú vykonávať aj dezinfekciu vonkajších priestorov, kde sa pohybuje väčší počet 
osôb. 

• Opatrovateľky sú povinné opätovne vykonávať od 24.08.2020 denný monitoring 
telesnej teploty klientom a pozorovať zmeny zdravotného stavu klientov. 

 

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. 

Kontakt:  

predseda krízového štábu 0905 436 381  

náčelník MsP zodpovedný za CO 0907 866 654 

 

V Novej Bani, dňa: 19.08.2020  

Zapísala: Mgr. Ľudmila Rajnohová 

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

       Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

                                                                                         predseda krízového štábu 


