
Zápisnica 
 
zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Nová Baňa, konaného dňa 28.04.2020 o 15.00 hod.,  
vo dvore Mestského úradu v Novej Bani 
 
Prítomní:  Primátor mesta, Náčelník MsP, Jozef Bóna Náčelník DHZ, mjr. Mgr. Pavel 
Valenta HaZZ Žiar nad Hronom, Anna Tužinská konateľka MsBP, Viťazoslav Chrappa 
konateľ Msl, Mgr. Iveta Lukáčová, MsÚ Nová Baňa 
 
Ospravedlnení: Viceprimátor mesta Ing. Tužinský, Prednostka MsÚ, Riaditeľ TS, JUDr. 
Lalka, MUDr. Katarína Tužinská, PharmDr. Norbert Chano, Bc. Ďurovský 
 
Prizvaní: Mgr. Ing. Katarína Volfová, riaditeľka Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa a 
Mgr. Jana Hulová, riaditeľka DD a DSS Hrabiny 
 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda krízového štábu Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA. 
Predseda krízového štábu informoval štáb o opatreniach, ktoré boli prijaté od 
predchádzajúceho zasadnutia krízového štábu (16.04.2020) na zamedzenie šírenia 
koronavírusu COVID-19. Zároveň pre prizvaných informoval v priereze aj o situácii 
a prijatých opatreniach v Novej Bani od prvých prípadov výskytu ochorenia koronavírus na 
Slovensku t.j. od polovice marca 2020.  

Mesto Nová Baňa prijalo nasledovné opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej 
pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie 
následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd: 

1. Aprílové číslo Novobanských novín v náklade 3 000 ks zamerané na ochranu pred 
šírením ochorenia COVID-19, bolo distribuované do každej domácnosti za účelom 
poskytnutia komplexných a prehľadných informácií pre občanov vrátane časti 
venovanej seniorom. 

2. MsP realizovala monitoring telesnej teploty bezdotykovým teplomerom u vybraných, 
najmä neprispôsobivých občanoch v rámci ich pravidelných obchôdzok v teréne 
s negatívnym výsledkom. 

3. Stále platí, že opatrovateľkám pravidelne dodávame ochranné rukavice a dezinfekčné 
gély a denne e meraná teplota u opatrovaných klientov. Doposiaľ nemáme hlásené 
z tohto úseku žiadne podozrenie na ochorenie u klientov, ktorým poskytujeme 
opatrovateľskú službu. 

4. Medzi budovou ZUŠ a predajňou LIDL boli do výdajného automatu na mlieko 
doplnené aj ochranné bavlnené rúška, ktoré sa priebežne dopĺňajú. 

5. Od  27.4.2020 boli na MsÚ upravené stránkové hodiny v zhode z stránkovými 
hodinami pre Okresné úrady nasledovne: 

Klientske centrum  
Po 8.00-14.00 
Ut. 8.00-14.00 pokladňa 
zatvorená 
Str. 10.00-16.00 
Štv. Nestránkový deň 
Pia 8.00-14.00  

Matrika a evidencia 
obyvateľov  
Po 8.00-14.00 
Ut. 8.00-14.00 
Str. 10.00-16.00 
Štv. Nestránkový deň 
Pia 8.00-14.00 
 

Stavebný úrad  
Po 8.00-14.00 
Ut. Nestránkový deň 
Str. 10.00-16.00 
Štv. Nestránkový deň 
Pia 8.00-14.00 



Mgr. Jana Hulová, riaditeľka DD a DSS Hrabiny a Mgr. Ing. Katarína Volfová , riaditeľka 
Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa informovali, že ich zamestnanci a klienti dodržiavajú 
protiepidemiologické opatrenia a neboli u nich zaznamenané žiadne prípady ochorenia. 
Situácia je t.č. stabilizovaná a pod kontrolou. Zároveň poďakovali za spoluprácu a pomoc 
Mestskej polícii Nová Baňa.  

Úlohy: 
1. Naďalej zabezpečovať nákup potravín, drogérie a liekov seniorom, ľuďom so 

zdravotným znevýhodnením alebo osobám v karanténe. 
2. Naďalej pokračovať prostredníctvom Mestskej polície mesta Nová Baňa 

v zabezpečení a výmene ochranných rúšok a rozdaní dezinfekčných prostriedkov a 
obedov pre ľudí bez domova a kontrolovať ich používanie. 

3. Týždenne zasielať správy na Okresný úrad, oddelenie krízového riadenia o postupe 
Krízového štábu Mesta Nová Baňa. 

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 COVID-19 https://www.novabana.sk/informacie/covid19, kde sú uvedené aj 
dôležité telefónne čísla a webové stránky. 

Odporúčame obyvateľom, aby osobne nenavštevovali Mestský úrad Nová Baňa 
a mestské organizácie a využívali telefonický, písomný alebo elektronický spôsob 
komunikácie.  

Kontakty:  

predseda krízového štábu:    0905 436 381  

náčelník MsP zodpovedný za CO:  0907 866 654 

 

V Novej Bani, dňa: 28.04.2020  

Zapísala: Marta Müllerová 

  

   

 

             .............................................. 
       Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
                                                                                         predseda krízového štábu 
 
 
 
 
 


