
Zápisnica 

zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Nová Baňa zo dňa 7.3. 2022 o 14:00 

hod.v zasadačke Mestského úradu v Novej Bani 

 

prítomní: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, Mgr. Ľudmila Rajnohová, Ing. Lucia Beťková, Ing. Iveta 

Jančeková, Ľuboš Palaj, Ing. Karol Tužinský, Maroš Marko, Jozef Bóna, Ján Ševčík, Anna Tužinská,  

Ing. Jozef Šmondrk 

 

online pripojení: JUDr. Vladislav Lalka, Mjr. Mgr. Pavel Valenta 

 

Zasadnutie Krízového štábu otvoril a viedol predseda krízového štábu Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, 

MBA.  

 Ján Ševčík, náčelník MsP informoval, že je vytvorená databáza ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny 

a ku dňu 7.3. 2022 je ubytovaných v meste Nová Baňa 50 ľudí utekajúcich pred vojnovým 

konfliktom na Ukrajine. 18 ľudí je ubytovaných v mestských zariadeniach a 32 ľudí je 

ubytovaných v domácnostiach u rodinných príslušníkov.  

 Náčelník MsP informoval o potrebe zabezpečiť autobus na prepravu osôb za účelom 

registrácie na Oddelení cudzineckej polície PZ BB z dôvodu získania štatútu „Odídenca“. Bez 

tohto štatútu si  nemôžu zabezpečiť dávky v hmotnej núdzi od UPSVaR. Cudzinecká polícia 

funguje v týchto dňoch nepretržite. Nefunguje systém časeniek, je potrebné tam prísť 

a počkať na vybavenie.  

 Z OU Žarnovica je  zabezpečená distribúcia AG testov na Covid-19.  

 Mesto Nová Baňa zabezpečuje obedy pre 20 ľudí z Ukrajiny, z toho pre 14-tich ubytovaných 

v domácnostiach. Cena za obed zo školskej jedálne ZŠ Jána Zemana je 1,24 €. Krízový štáb 

mesta Nová Baňa rozhodol o zabezpečení obedov pre občanov Ukrajiny, ktorí prišli v prvých 

dňoch od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine do konca marca 2022. Následne im 

bude ponúknutá možnosť si obedy zo ŠJ ZŠ Jána Zemana hradiť individuálne v cene 1,24 € za 

jeden obed.  

 Predseda Krízového štábu Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA informoval, že do kontaktného 

formulára MDaV SR  mesto Nová Baňa uviedlo, že má k dispozícii 18 lôžok.  

 Náčelník MsP Ján Ševčík informoval, že proces aklimatizácie ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny 

trvá 1-2 týždne. Pani Falátová pomôže ako tlmočníka pri registrácii a vypisovaní formulárov 

potrebných na Oddelenie cudzineckej polície PZ BB. MsP je pripravená pomôcť registrovať 

všetkých 50 ľudí na Oddelení cudzineckej polície PZ BB.  

 V OC Gašparko na ulici Kalvárskej v Novej Bani je pripravených 12 lôžok .  

 V ubytovni Kord je potrebné zistiť maximálny počet lôžok a zrealizovať kroky k pripojeniu 

budovy na elektrinu, vodu a kúrenie pre potreby ubytovania mesta Nová Baňa aj spoločnosti 

Knauf Insulation.  

 Po získaní statusu dočasného útočiska bude možnosť okrem sociálnych dávok, možnosti 

zamestnania, zdravotnej starostlivosti zabezpečiť deťom MŠ a ZŠ v spolupráci s pedagógmi 

ovládajúcimi ukrajinský jazyk. 

 Náčelník MsP a primátor mesta sú určení ako prvé kontaktné osoby. Vedúca kancelárie 

primátora je poverená zabezpečovaním informácií pre verejnosť a zamestnancov úradu.  



 Predseda Krízové štábu poveril Ing. Jančekovú preveriť priestory bývalej Pivárne a Vinárne  

pre účely JUBS – jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne.  

 Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA informoval o možnosti refundácie ubytovania od OU 

Žarnovica od 1.3.2022 

 V Turistickej ubytovni Hájenka je ubytovaných 12 ľudí. MsL zabezpečili drevo na vykurovanie 

a riešili v uplynulých dňoch poruchu na kúrení. Závada je odstránená.  

 Poľovnícka spoločnosť Mesta Nová Baňa bude na týždennej báze poskytovať ukrajinským 

utekajúcim mäso, zemiaky, cestoviny, ryžu podľa konkrétnych potrieb. 

 Prichádzajú ponuky na zamestnanie žien prichádzajúcich z Ukrajiny. MUDr. Tužinská dala 

ponuku prijať k sebe do ambulancie lekárku z Ukrajiny. Prichádzajú ponuky do Triston 

Flowtech, krajčírskej dielne aj cukrárskej výroby.  

 Ďalšie zasadnutie Krízového štábu bude zvolané podľa potreby. 

 

Kontakt:  

predseda krízového štábu 0905 436 381 

náčelník MsP zodpovedný za CO 0907 866 654 

 

V Novej Bani, dňa 7.3. 2022 

 

Zapísala Ing. Lucia Beťková  

 

 

 

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

              Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

 


