
Zápisnica
zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Nová Baňa zo dňa 17.03.2020 o 11,00 hod. na 

dvorovej ploche Mestského úradu v Novej Bani.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, prostredníctvom konferenčného hovoru boli 
pripojení Dr. Baláži a MUDr. Tužinská

Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA ako predseda 
krízového štábu.

Predseda krízového štábu navrhol od 17.3.2020 prijať do krízového štábu MUDr. Katarínu 
Tužinskú, predsedníčku subregionálnej komory SLK, JUDr. Vladislava Lalku, člena MsR 
a poslanca MsZ. Na rokovania krízového štábu budú podľa aktuálnej potreby prizívaní 
zástupca OO PZ SR a Dr. Baláži, odborník v oblasti predchádzania a zamedzenia šírenia 
prenosných ochorení.

Predseda krízového štábu informoval štáb o všetkých doteraz prijatých opatreniach Mesta 
Nová Baňa na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID -19. O prijatých opatreniach výkonu 
práce na Mestskom úrade v Novej Bani a mestských organizáciách MsL spol. s r.o., MsBP 
NB s.r.o. a TS mesta Nová Baňa. Zakúpili sme bavlnené dvojvrstvové ochranné rúška, ktoré 
boli poskytnuté pre všetkých zamestnancov MsP, MsÚ, MsL, MsBP NB a TS. Zároveň boli 
ochranné rúška poskytnuté pre všetkých poslancov MsZ a na základe zoznamu boli vydané aj 
pre seniorov.

Predseda krízového štábu opätovne prezentoval dostupnosť informácií pre obyvateľov 
prostredníctvom web stránky mesta, špeciálneho banneru COVID-19, fcb stránke Mesta Nová 
Baňa a mestského rozhlasu.

Na stránke Ministerstva zdravotníctva SR sa nachádzajú aktuálne informácie týkajúce sa 
najmä zdravotnej prevencie v súvislosti s koronavírusom a odkaz na špeciálnu stránku 
https://www.korona.gov.sk/, ktorú zriadil Úrad vlády SR.

Predseda krízového štábu požiadal MUDr. Tužinskú o aktuálnu informáciu z pohľadu 
zdravotníckych pracovníkov a zároveň požiadal o vypracovanie upozornenia na riziko možnej 
autoinfekcie (prenos z okolia na ruky a z rúk do vlastného organizmu). Túto informáciu 
potom mesto zverejní na svojej stránke mesta a fcb mesta Nová Baňa.

V nasledujúcich dňoch bude predseda krízového štábu iniciovať konferenčný hovor so 
všetkými starostami mikroregiónu a Dr. Balážim, aby tak zosúladili bezpečnostné opatrenia 
na zabránenie šírenia ochorenia koronavírusu COVID-19.

Pre rodinu bývajúcu na Ul. Partizánskej je každý deň pristavená cisterna s pitnou vodou, 
nakoľko je pre poruchu na vlastnej prípojke dlhodobo odpojená od pitnej vody.

Samostatnou kategóriou občanov sú ľudia bez domova, mesto im bude opakovane poskytovať 
ochranné rúška, malé balenia dezinfekčného prostriedku. Poučí ich o správnom používaní 
a správaní sa počas tohto obdobia šírenia ochorenia.

https://www.korona.gov.sk/%2C_ktor%25c3%25ba_zriadil_%25c3%259arad_vl%25c3%25a1dy_SR


Dr. Baláži apeloval na lekárov, aby prostredníctvom svojich ambulancií upozorňovali 
obyvateľov na správne používanie ochranných rúšok, ich správnu likvidáciu a infekčné riziko 
nesprávneho používania. Je potrebné tieto informácie zdieľať prostredníctvom sociálnych 
sietí. Dr. Baláži ponúkol možnosť taxislužbám vykonať kompletnú odbornú dezinfekciu ich 
vozidiel v priestoroch spoločnosti Dr. Balážiho.

JUDr. Laika navrhoval aktivovať dobrovoľníkov, ktorí by pomáhali v meste vykonávať 
preventívne opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia koronavírusu na verejných 
priestranstvách a pred vstupom do predajní potravín.

Úlohy z rokovania Krízového štábu Mesta Nová Baňa:

> navrhuje, aby boli aj predajne potravín, lekárne, a pod. viditeľne označené na 
povinnosť vstupu len s ochranným rúškom tak, ako na verejných budovách,

> kontaktovať a vyzvať obchodné reťazce v meste Nová Baňa na spoluprácu pri 
zabezpečení ochrany obyvateľov mesta tým, že sa vyčlenia dobrovoľníci na vstupy do 
predajní, ktorí budú regulovať počet ľudí v obchodnej prevádzke a zároveň budú 
dohliadať na dezinfekciu pred vstupom do predajne a výstupom z predajne. Obmedziť 
počet nákupných košíkov a vozíkov napr. max. 10 kusov, Pokiaľ nie je limitovaný 
počet ľudí v predajni potravín dochádza k situáciám, kedy môžu byť v určitých časoch 
predajne preplnené, čím sa zvyšuje riziko prenosu ochorenia,

> Mesto Nová Baňa zverejní oznam na získanie dobrovoľníkov pre plnenie úloh 
v koordinácii s odborníkmi a zodpovednými organizáciami,

Krízový štáb dôrazne žiada všetkých občanov mesta, aby sa dôsledne riadili pokynmi

https://www.novabana.sk/informacie/covid 19

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: 17.03.2020 o 15,45 hod. 

Zapísala: Mgr. Ľudmila Rajnohová

Mgr. MVDr. Stanislav Jaďuď, MBA

predseda krízového štábu

https://www.novabana.sk/informacie/covid_19

