
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Nová Ba ňa zo dňa 28.02.2022 o 15.00 hod. 
v zasadačke Mestského úradu v Novej Bani. 

 
prítomní: Primátor mesta, Prednostka MsÚ, Riaditeľ TS, Ing. Iveta Jančeková 
online pripojení: Zástupca náčelníka MsP, JUDr. Lalka, Bc. Ján Ďurovský 
ostatní členovia krízového štábu boli ospravedlnení 
 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda krízového štábu Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA. 
Predseda krízového štábu informoval o aktuálnej situácií v súvislosti s pomocou obyvateľom 
utekajúcim pre vojnou na Ukrajine.  
 

 28.2. bola aktualizovaná databáza ubytovacích kapacít, ktorú vedie OU ZC odbor 
krízového riadenia. Okamžite dostupná kapacita v Novej Bani (vrátane súkromných 
prevádzkovateľov) je cca 190 plnohodnotných lôžok s možnosťou jej zvýšenia 
o ďalších cca 300 prenosných lôžok (v rámci telocviční v meste) 
 

 V rámci mestských ubytovacích kapacít je od 28.2. ubytovaných 6 osôb z toho 4 deti 
a od 1.3. očakávame ďalších 12 osôb (ženy a deti).  
 

 Stravovanie pre tieto rodiny je zabezpečené mestom a v spolupráci zo ŠJ ZŠ J. 
Zemana 
 

 Mesto zriadilo 28.2. transparentný účet, ktorý bude od v najkratšom čase zverejnený 
 

 Mesto Nová Baňa je zaregistrované s ponukou ubytovania na MV SR na stránke 
MDaV SR Pomoc pre Ukrajinu  
 

 Humanitárna zbierka materiálnej pomoci, ktorú zabezpečuje Mediform s.r.o. trvá do 
02.03.2022 do 14 hod.  
 

 Ing. Iveta Jančeková informovala ohľadne ochranných stavieb t.j. krytov CO. Mesto 
Nová Baňa nemá zákonom stanovené povinné vybudovanie krytov CO a ani nimi 
nedisponuje. Ukrytie obyvateľstva mesta by sa v prípade nutnej potreby vykonávalo 
vybudovaním JUBS – jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne podľa 
pokynov CO krízového riadenia z OÚ ZC 
 

 Zdravotná starostlivosť v prípade potreby pre utečencov bude zabezpečená 
v spolupráci s MUDr. Katarínou Tužinskou a pre onkologických pacientov 
v spolupráci s MUDr. Jánom Karaffom z FN Nitra na www.lyl.sk  
 

 Ďalšie zasadnutie KŠ bude zvolané podľa potreby   
 

Kontakt: 
predseda krízového štábu 0905 436 381 
náčelník MsP zodpovedný za CO 0907 866 654 

V Novej Bani, dňa: 28.02.2022  
 
Zapísala: Ing. Iveta Jančeková                                .......................................................... 

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 
                                                                                          predseda krízového štábu 


