Zápisnica
zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Nová Baňa
zo dňa 16.3. 2022 o 16:00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Novej Bani
Prítomní: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, Ing. Lucia Beťková, Ing. Iveta Jančeková, Ing. Karol
Tužinský, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Jozef Bóna, Ján Ševčík, MUDr. Katarína Tužinská,
Natália Prandorfyová, Katarína Štrbová
Online pripojení: Mgr. Ľudmila Rajnohová, PharmDr. Norbert Chano, Mgr. Mária Jankoveová, Bc.
Ján Ďurovský
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 16.3. 2022 je ubytovaných v meste Nová Baňa 137 ľudí utekajúcich pred
vojnovým konfliktom na Ukrajine. Z toho 64 dospelých a 73 detí. Aktuálne prebieha presun
10 utečencov do obce Orovnica, ktorí boli dočasne ubytovaní v budove DHZ. Výsledný počet
ľudí z Ukrajiny ubytovaných v Novej Bani bude 127 ľudí. Mesto zabezpečuje všetky potreby
nevyhnutné pre ich fungovanie. Prebehli 2 prevozy na úrad cudzineckej polície. Robíme
evidenciu, ktorá zahŕňa rozšírené informácie o utečencoch. Hľadali sme dobrovoľníkov, ktorí
by mali záujem pomôcť. Máme vytvorenú databázu týchto dobrovoľníkov.



Primátor mesta informoval o umiestnení utečencov v rámci Novej Bane. Kapacita mestského
ubytovania sa rozšírila o 4 lôžka v budove DHZ, ktorý ponecháme ako pohotovostnú kapacitu
pre nevyhnutné prípady.



Primátor mesta v bannery na stránke mesta sú všetky informácie, ktoré sa týkajú pomoci pre
utekajúcich ľudí z Ukrajiny, vrátane informácií aj ku zdravotnej starostlivosti. Informácie sú tu
aj po ukrajinsky. Stále máme veľkú skupinu ľudí, ktorí sú tu, ale neregistrovali sa na dočasné
útočisko.



MUDr. Tužinská informovala, aký by mal byť postup pri deťoch, ktoré prišli z Ukrajiny
v prípade potreby zdravotnej starostlivosti. Najskôr budú vyšetrené, prípadne zaočkované a až
následne sa budú deti začleňovať do kolektívov. Zdôraznila, že matky týchto detí musia
vedieť, kam môžu prísť v prípade potreby zdravotnej starostlivosti a čo všetko im môžeme
poskytnúť. Nápomocnou je jej pani Prandorfyová a spoločne vytvorili tzv. triáž. Je
nevyhnutné intenzívne hľadať lekára do nášho mesta, pretože máme už v súčasnosti veľmi
veľa detí v obvode.



Ing. Karol Tužinský sa informoval o poskytovaní lekárskej starostlivosti pre dospelých
v našom meste.



MUDr. Tužinská odpovedala, že v prípade lekára pre dospelých, môžu prísť ku
ktorémukoľvek všeobecnému lekárovi, pokiaľ majú doklad o dočasnom útočisku. Takýto
pacient má tým zabezpečenú komplexnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku, ktorá je
hradená VŠZP. Podľa jej názoru je väčší problém s kapacitou lekárov. Pokiaľ má človek
Doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti má v SR zabezpečenú zdravotnú
starostlivosť. Je potrebné vyhľadať lekára podľa obvodu – adresy, na ktorej sa dotyčný človek
zdržiava.



JUDr. Vladislav Lalka – podľa evidencie je potrebné ľuďom z UA oznámiť k akému
všeobecnému lekárovi podľa obvodu patria.



Pani Prandorfyová ponúkla možnosť kontaktovať všetkých ľudí z Ukrajiny a oboznámiť ich

s informáciou, ktorému obvodnému lekárovi patria.


Ing. Karol Tužinský – navrhol uzatvoriť s pani Banackou, Falátovou a Prandorfyovou
dohodu o spolupráci v oblasti tlmočenia.



MUDr. Tužinská vyjadrila žiadosť, že pokiaľ sa zistí podľa vzdelania, že na Novej Bani
máme z Ukrajiny osobu so zdravotným vzdelaním – zdravotná sestra, lekár mohla by byť
zaradená do organizačného tímu mesta.



JUDr. Vladislav Lalka – informoval prítomných, že je v kontakte s pánom Balážim, ktorý je
na hraniciach s UA. Odovzdal mu požiadavku, že do mesta Nová Baňa potrebujeme detského
lekára z UA.



MUDr. Tužinská zdôraznila potrebu lekárskeho vyšetrenia pred nástupom do ZŠ, MŠ a aj
pred nástupom do práce.



Ján Ševčík – objasnil nefungujúcu registráciu na Oddelení cudzineckej polície priamo na
hraniciach. Mesto musí túto úlohu vyriešiť v prvom kroku.



Riaditeľka MŠ informovala, že môžu umiestňovať deti, ktoré majú štatút odídenca. Môžeme
umiestniť limitovaný počet detí. Máme obmedzenú kapacitu. Pre zaradenie potrebujú
vyšetrenia lekára. MŠ bude informovať o počte miest, ktoré je možné umiestniť v rámci MŠ
v Novej Bani. 5 detí spĺňa požiadavky na umiestnenie do MŠ. Riaditeľka MŠ zašle zoznam –
maximálny počet detí, ktoré je možné prijať do MŠ podľa veku a zaradenia do tried.



Riaditeľka ZŠ informovala, že majú zatiaľ 19 detí, ktoré majú záujem o umiestnenie v našej
ZŠ. Každý rodič, ktorý má doklad o začatí konania o azyl, alebo poskytnutie dočasného
útočiska môže svoje dieťa prihlásiť do ZŠ. Myslím si, že budeme mať kapacitu aj na tie ďalšie
deti, pretože ministerstvo nám povoľuje navýšiť počty v triedach. Žiadosť o zaradenie sme
sformulovali v ukrajinskom jazyku. Chceli by sme začleniť deti do kolektívu postupne.
Odporučila mestu na tlmočenie ešte pána Uhereckého a pani Paštrnákovú.



Primátor mesta požadoval informáciu, aby určila strop kapacity detí z UA prijatých do MŠ a
ZŠ. Riaditeľka ZŠ opakovane informovala, že kapacitu v triedach môžu prekročiť a lavíc
a stoličiek majú dostatok. Riaditeľka MŠ dodatočne dodá informácie o maximálnom počte detí
prijatých do MŠ.



Ing. Karol Tužinský sa informoval, či má MŠ zabezpečené tlmočenie pre potreby matiek
vyplnenia žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ. Odpovedané mu bolo, že túto službu majú
zabezpečené. ZŠ má na tlmočenie zabezpečenú pani Banackú.
Požiadal o vypracovanie sumarizačného informačné materiálu, kde budú kontatné údaje
(telefónne čísla, mailové adresy) na osoby z MsÚ.

 JUDr. Vladislav Lalka – žiadal o vypracovanie upokojujúcej správy na sociálne siete zo
strany mesta pre občanov, že mesto zatiaľ zvláda veci súvisiace s príchodom občanov z UA.
Žiadal od MUDr. Tužinskej stanoviť strop detí, ktorým je možné poskytnúť zdravotnú
starostlivosť.


MUDr. Tužinská stanovila strop kapacity detí na 2500 detí. V súčasnosti má v starostlivosti
2300 detí vrátane detí z Ukrajiny.



Primátor mesta a Ing. Lucia Beťková informovali o mechanizme refundovania nákladov.
Refundovať sa budú iba núdzové ubytovania, ktoré boli provizórne zriadené v sume 7 eur
ubytovaný a 7 eur strava na osobu/deň. K ostatným ubytovacím kapacitám zatiaľ podmienky
nie sú definované. Refunduje sa mesiac dozadu. K termínu 20.4.2022 budeme žiadať
o refundáciu prvých nákladov za mesiac marec 2022.



Primátor mesta – kapacita ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny sa stanoví ako výsledok číslel

kapacity MŠ, ZŠ a zdravotnej starostlivosti, pričom MŠ bude kľúčová pri určoaní stropu.
Ubytovávanie ľudí v súkromných domácnostiach zakázať nemá kompetenciu.


Prednostka MsÚ informovala o finančných prostriedkoch, ktoré má mesto vyčlenené na tento
účel. Poďakovala všetkým, ktorí pomohli finančnou alebo materiálnou pomocou.



Primátor mesta informoval, že dňa 17.3.2022 o 9:30 je v zasadačke MsÚ Nová Baňa
zorganizované pracovné stretnutie zástupcov ÚPSVaR a utečencov, kde si môžu vybaviť
príspevok v hmotnej núdzi.



Pokiaľ bude ľuďom z Ukrajiny poskytnutá a schválená pomoc v hmotnej núdzi, tieto deti budú
mať bezplatné stravovanie v školských zariadeniach a v MŠ budú oslobodení od platenia
školného.



Maroš Marko požiadal o poskytovanie informácií o potrebnej pomoci konkrétnym ľuďom. S
Ing. Beťkovou sa dohodli, že sa bude adresná pomoc komunikovať prostredníctvom web,
Facebook a mailom priamo na poslancov.

Úlohy vyplývajúce z krízové štábu
1. Pripojiť k dodávkam energií budovu Kord na Cintorínskej ulici
Zodpovedný: Ing. Spurný Termín: bezodkladne
2. Získať od všeobecných lekárov pre dospelých v meste Nová Baňa zoznam obvodov
Zodpovedný: Kancelária primátora Termín: bezodkladne
3. Všetky deti so štatútom „Odídenec“ musia absolvovať lekársku prehliadku a následne nastúpia
do MŠ a ZŠ
4. Riaditeľka MŠ zaslať zoznam – maximálny počet detí, ktoré je možné prijať do MŠ podľa veku
a zaradenia do tried.
5. Vypracovanie sumarizačného informačné materiálu
Zodpovedný: Kancelária primátora Termín: bezodkladne
Kontakt:
predseda krízového štábu

0905 436 381

náčelník MsP zodpovedný za CO

0907 866 654

V Novej Bani, dňa 16.3. 2022
Zapísala Ing. Veronika Búryová

............................................................
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

