
Zápisnica 

zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Nová Baňa zo dňa 31.03.2020 o 15,00 hod. 
v zasadačke Mestského úradu v Novej Bani. 

Prítomní: Primátor mesta, Náčelník MsP, Prednostka MsÚ, Riaditeľ TS, prostredníctvom 
konferenčného hovoru boli pripojení JUDr. Lalka, PharmDr. Chano, MUDr. Katarína 
Tužinská a Dr. Baláži. 

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 (23.3.2020) na zamedzenie šírenia 
koronavírusu COVID-19.  

Dr. Baláži upozorňuje na dôsledné, precízne a zodpovedné dezinfikovanie verejných 
priestranstiev dobrovoľníkmi. Verejné priestranstvá zabezpečuje 6 členná skupina členov 
DHZ. Je potrebné cielená dezinfekcia plôch, ktorých sa dotýkajú občania a je neúčelné 
spotrebovávať dezinfekčný prostriedok na komunikácie a chodníky alebo na plochy, ktorých 
sa občania nedotýkajú. Dezinfekcia zvončekov a vonkajších madiel vchodových dverí 
zabezpečujú tiež dobrovoľníci vrátane viacerých poslancov MsZ. Dezinfekcia mesta bola 
zahájená 23.3.2020 a je vykonávaná podľa harmonogramu na verejných plochách tzn. 
bankomaty, zábradlia, držadlá na autobusových zastávkach, lavičky, vchody do predajní, 
bánk, úrad poštu , lekární, železničná a autobusová stanica (harmonogram uvedený v prílohe 
ku zápisnici). 

Mesto Nová Baňa zakúpilo a rozdalo vyše 80 kusov postrekovačov, ktoré začali používať 
dôverníci v bytových domoch na zabezpečenie dezinfekcie prípravkom Chloramin T madiel 
na výťahových dverách na jednotlivých poschodiach a vnútorných madlách na vchodových 
dverách aby tak pomáhali chrániť obyvateľov.  

Od štvrtka 26.3. do nedele 29.3. boli roznesené s pomocou poslancov MsZ a dobrovoľníkov 
dvojvrstvové opakovateľne použiteľné bavlnené rúška pre všetkých 1 273 seniorov v meste 
nad 65 rokov. Doručený bol aj informačný materiál zdôrazňujúci na čo je potrebné pamätať 
pri ochrane pred infekciou a v ktorom ponúka aj službu donášku potravín a liekov domov.  

Donáška potravín priamo do domácností je zabezpečovaná súkromnými spoločnosťami už od 
14.3.2020 pre 30 až 40 obyvateľov mesta denne. Od 24.3.2020 Mesto Nová Baňa zabezpečuje 
donášku potravín a liekov pre všetkých opatrovaných klientov v spolupráci s donáškovou 
službou tak, aby opatrovateľky neboli vystavované nadmernému kontaktu s okolím pri 
zabezpečovaní nákupov. Zároveň mesto od 26.3.2020 preberá objednávky na donášku 
potravín a liekov pre seniorov prostredníctvom Informačného centra mesta Nová Baňa v čase 
8 - 11 hod. na tel. č. 045 6782881 

Mesto Nová Baňa sa aktívne podieľa na komunikácii so združeniami, ktorých je členom 
ZMOS a Úniou miest Slovenska. Riešime aktuálne opatrenia na úrovni samosprávy na 
zabránenie šírenia ochorenia stav a opatrenia v ekonomickej oblasti. V týchto dňoch sa 



pripravuje aj novelizácia zákona o obecnom zriadení, kde sa bude upravovať spôsob 
rokovania mestských zastupiteľstiev počas prebiehajúcej pandémie COVD-19.  

Riaditeľ TS mesta Nová Baňa upozornil na znovuotvorenie horného dvora TS za prísnych 
opatrení na ochranu pre šírením koronavírusu. 

PharmDr. Chano ponúka možnosť objednania liekov cez formulár na internete 
https://www.oklekaren.sk/sk/necakajte-na-svoje-lieky/a-2/ Lieky tak budú vopred pripravené, 
čo skráti výrazne pobyt v lekárni.  

Mesto Nová Baňa vyrobilo text informačného letáku do svietiaceho panelu na autobusovej 
zastávke pri Reštaurácii Zlatý Bažant a do všetkých vchodov v bytových domoch, v ktorom je 
cielená informácia pre predchádzanie ochoreniu na koronavírus pre občanov v meste Nová 
Baňa, najmä pre seniorov. 

Úlohy: 

1. MsP zabezpečí pravidelnú kontrolu prevedenia dezinfekčných prác verejných 
priestranstiev. 

2. JUDr. Lalka navrhol naďalej aktivizovať dobrovoľníkov, požiadal preveriť stav 
vybavenosti ochrannými a dezinfekčnými prostriedkami lekárov v meste a pre 
seniorov požiadal vytvoriť informáciu vysielanú prostredníctvom mestského rozhlasu. 

3. MUDr. Tužinská, JUDr. Lalka a ostatní  zdôraznili potrebu naďalej zverejňovať 
informácie prostredníctvom web a facebook stránky, vrátane vytvorenia informačného 
a motivačného videa. 

4. Mesto otestuje možnosť predaja ochranných rúšok v automate na syry a mlieko, ktorý 
je umiestnený medzi budovou ZUŠ a Predajňou LIDL. 

5. Mesto vyšpecifikuje budovy a priestory, kde by bolo v prípade potreby možné 
umiestňovať väčšie množstvo občanov mesta v súvislosti s ochorením COVID-19. 

6. Informáciu o objednaní liekov bez čakania zverení mesto Nová Baňa na web stránke.  
7. PharmDr. Chano navrhol upozorniť seniorov, že čas určený verejnou vyhláškou 9,00 -

12.00 je len na nevyhnutné nakúpenie potravín, ak si ich senior nevie zaobstarať 
prostredníctvom rodinných príslušníkov, susedov, donáškovou službou. Nie je vhodné 
vo vymedzenom čase tráviť čas v predajniach potravín napr. stretnutiami s ostatnými 
občanmi. 

8. Je potrebné zabezpečiť protiepidemiologické opatrenia pri manipulácii s darovanými 
látkami na šitie ochranných rúšok.   

9. Naďalej pokračovať prostredníctvom Mestskej polície mesta Nová Baňa 
v zabezpečení a výmene ochranných rúšok a rozdaní dezinfekčných prostriedkov pre 
ľudí bez domova, nachádzajúcich sa v uliciach mesta Nová Baňa a kontrolovať ich 
používanie. 

10. Naďalej zabezpečovať dopĺňanie pitnej vody pre občanov, ktorí boli bez prístupu 
k nej. 

11. Aprílový výtlačok Novobanských novín objednať v počte 3 000 ks doručiť do každej 
domácnosti v Novej Bani. V tomto čísle nájdu obyvatelia mesta kompletné informácie 
o koronavíruse, možnosti ochrany pred šírením tohto ochorenia, informácie o prijatých 
opatreniach a pod. 



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 

https://www.novabana.sk/informacie/covid19 

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

Kontakt:  

predseda krízového štábu 0905 436 381  

náčelník MsP zodpovedný za CO 0907 866 654 

 

V Novej Bani, dňa: 31.03.2020 o 19,30 hod. 

Zapísala: Mgr. Ľudmila Rajnohová 

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

       Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

                                                                                       predseda krízového štábu 

 

Príloha  

Harmonogram dezinfekcie verejných priestranstiev v meste Nová Baňa pre DHZ: 

každý tretí deň Okruh 1: 

Železničný rad – železničnú stanicu, lavičky ,vchody, dvere, SAD zastávky, lavičky, 
označníky SAD 
Nábrežná  – vchody, zvončeky, schránky, zábradlia, malé koše a veľké kontajnery a vchody 
prevádzok, lavičky 
Školská – vchody, zvončeky, schránky, zábradlia, malé koše a veľké kontajnery a vchody 
prevádzok, lavičky 
Cintorínska – čerpacia stanica, vchody, zvončeky, schránky, zábradlia, malé koše a veľké 
kontajnery a vchody prevádzok, lavičky, Cintorín sú 4 vchody, lavičky a kontajnery 
Štúrova – vchody, zvončeky, schránky, zábradlia, malé koše a veľké kontajnery a vchody 
prevádzok, lavičky 
Nám. Sv. Alžbety – vchody do predajne COOP a Lidl,  nákupné košíky, odpadkové koše, 
zábradlie na Hoťape, bankomaty 
Bernolákova – vchody prevádzok, zábradlia, odpadkové koše, lavičky, bankomat 



Námestie slobody, Osvety a A. Kmeťa – radničný park, vchody do  prevádzok, bankomat 
zábradlia, lekárne, MsÚ vchod a parkovací automat, lavičky, Označník SAD, farský  kostol 
a jeho okolie 
 M.R. Štefánika a Ban. Námestie – vchody prevádzok, zbrojnica, pekáreň, súkr. brány, SAD 
zastávky, lavičky 
Pod sekvojou – lavičky, koše, kontajnery zábradlie 

každý tretí deň Okruh 2: 

Bukovina – 2x autobusová zástavka, vchod a okolie Coop Jednoty, odpadkové kontajnery 
Šajtiská – autobusová zástavka 
Stará Huta – autobusové zástavky, odpadkové kontajnery 
Starohutská ulica – autobusové zástavky 
Ílend, Kolibská cesta – všetky autobusové zástavky, kľučky brán+poštové schránky+ 
odpadkové kontajnery obytných domov, okolie materskej školy 
Slameníkova cesta, ulica Prírodná – autobusová zástavka 
Poliačikova cesta, Tajch – kľučky brán+poštové schránky+odpadkové kontajnery  obytných 
domov, zábradlia,  
Hrabiny – autobusové zástavky, odpadkové kontajnery, bránu a zábradlie do ústavu, lavičky 
 
Rozpis vykonávania dezinfekcie pre dobrovoľníkov:  
 
každý tretí deň: 
 
Pod sekvojou – dezinfekcia vchodov, zvončekov, schránok, kľučiek, madiel 
Nábrežná, Školská, Žel.rad – dezinfekcia vchodov, zvončekov, schránok, výťahov, kľučiek, 
madiel       
Štúrova – dezinfekcia vchodov, zvončekov, schránok, výťahov, kľučiek 
 


