
Zápisnica 
zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Nová Baňa  

zo dňa 28.3. 2022 o 16:00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Novej Bani 

 
 

Prítomní: Mgr. Ľudmila Rajnohová, Ing. Lucia Beťková, Ing. Iveta  Jančeková, Ing. Karol Tužinský, 

JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, Ján Ševčík, MUDr. Katarína Tužinská, Mgr. Mária Falatová, 

Mgr. Alla Banacká, Mgr. Katarína Štrbová, Mgr. Mária Jankoveová, Bc. Ján Ďurovský 

 

  Ospravedlnený: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 

 
 

Zasadnutie Krízového štábu otvoril a viedol náčelník Mestskej polície Nová Baňa, Ján Ševčík. 

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

Ukrajiny a ku dňu 28.3. 2022 je ubytovaných v meste Nová Baňa 158 ľudí utekajúcich pred 

vojnovým konfliktom na Ukrajine. Z toho 80 dospelých a 78 detí. Nie všetci majú vybavený 

štatút odídenec a požiadal terénne pracovníčky o pomoc so sprostredkovaním informácií 

a dohadovania termínov na Oddelenie cudzineckej polície. 44 osôb požiadalo o poskytovanie 

dávky v hmotnej núdzi. Podľa jeho slov je to nízky počet osôb, a preto navrhol termín 

31.3.2022, aby bola dávka vyplatená za mesiac marec.  

 Ing. Karol Tužinský sa informoval o stave plnenia úloh z krízového štábu zo dňa 16.3. 2022. 

Úloha č. 1 - Pripojenie budovy Kord nie je podľa jeho zistení možné, pretože budova bola 

odkupovaná od spoločnosti Knauf Insulation so zámerom asanácie. Z tohto dôvodu v nej nie 

je vybavená kotolňa a nie je možný ohrev teplej vody. Znovu obnovenie vykurovania by si 

vyžadovalo nové investície. Navrhol preto budovu zachovať len ako skladové priestory.  

Úloha č. 2 Získať od všeobecných lekárov pre dospelých v meste Nová Baňa zoznam obvodov 

– Ing. Beťková informovala, že úloha bola splnená a podklady boli zaslané terénnym 

pracovníčkam a náčelníkovi MsP. Komunikovala zo všetkými všeobecnými lekármi v meste 

a všetci prisľúbili pomoc s vyšetrením. MUDr. Tužinská informovala, že dospelých pacientov 

smerujú k MUDr. Majerčíkovej.  

Úloha č. 3 Všetky deti so štatútom „Odídenec“ musia absolvovať lekársku prehliadku a 

následne nastúpia do MŠ a ZŠ – MUDr. Tužinská informovala, že tento proces plynule 

prebieha.  

Úloha č. 4 Vypracovanie sumarizačného informačného materiálu – Ing. Beťková – materiály 

sú dvojjazyčné sú zverejnené na webe mesta a budú v Novobanských novinách. Tlačivá sú 

rozdávané počas registrácie všetkým ľuďom z Ukrajiny.  

 Mgr. Ľudmila Rajnohová – súhlasila s pozastavením pripojenia budovy Kord k vode 

a elektrine. Bývanie ľudí musí byť dôstojnejšie, pretože aj na chate Tajch majú ľudia stiesnené 

podmienky. Ubytovanie je poskytnuté do konca mesiaca marec.  

 Ján Ševčík – skupina ľudí z chaty na Tajchu budú do konca týždňa presťahovaní do 4 

izbového bytu na ulici Nábrežnej. Traja ľudia z Mestského apartmánu sa vrátili späť na 

Ukrajinu.  

 JUDr. Vladislav Lalka pýtal sa, či už deti nastúpili do škôl. Riaditeľka ZŠ a MŠ ho 

informovali o presnom počte detí, ktoré nastúpili v priebehu uplynulých dní. Zaujímal sa, či 

vyvstali nejaké problémy s nástupom detí do školy a škôlky. Riaditeľka informovala, že majú 

naplánované stretnutie s rodičmi detí, ktoré majú záujem nastúpiť. Podajú im všetky 

informácie, vyplnia potrebné tlačivá.  

 Katarína Štrbová – informovala sa o úhrade za stravu detí rodičov, ktorí pracujú. Tak isto 

žiadala o vyjadrenie, ako postupovať v prípade platenia manipulačného poplatku vo výške 4€ 



na mesiac, ktoré musia hradiť aj ľudia, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi.  

 Mgr. Mária Jankoveová sa pridala k téme financovania stravy u detí v ZŠ a manipulačného 

poplatku za stravu. U menších detí je možnosť ŠKD, tak či ho umožníme aj deťom z Ukrajiny. 

Krízový štáb odsúhlasil umiestnenie detí do ŠKD.  

 JUDr. Vladislav Lalka – pokiaľ rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi, režijné náklady si 

budú hradiť samostatne. 

 Krízový štáb sa uzniesol, že počas prechodného obdobia – do konca marca sa budú obedy 

v školách, škôlkach a všetkých ubytovacích zariadeniach hradiť na náklady mesta Nová Baňa.  

 JUDr. Vladislav Lalka – pýtal sa na medializovanú dávku 200 € na jedno dieťa z Ukrajiny. 

Riaditeľka ZŠ ho informovala, že za uvedený príspevok majú v pláne zakúpiť tablety pre deti 

ako pomôcku pri prekladaní počas výučby. Písacie potreby a iné školské pomôcky im 

zabezpečili prostredníctvom zbierky.  

 Ján Ševčík – je v kontakte s OU ZC s oddelením krízové riadenia.  

 Ing. Lucia Beťková – informovala, že žiadala o vyhlásenie mestských ubytovaní za krízové. 

Toto bolo OU ZC mestu schválené. Následne si môžeme žiadať na ne refundáciu. 

 JUDr. Vladislav Lalka – opýtal sa prednostky, na koľko percent je vyťažená je pani Vallová. 

Odpovedala mu, že po dokončení rozbehnutých vecí, by sa priestor na postupné odovzdanie 

agendy našiel. Najmä čo sa týka dávok v hmotnej núdzi a ďalšieho sociálneho poradenstva 

a pomoci.  

 Ján Ševčík informoval o nápore na ohlasovňu pobytu MsÚ, z dôvodu prijatia zákona Lex 

Ukrajina, z ktorého vyplýva, že sa musí vypĺňať, potvrdzovať a verifikovať tlačivo o 

mieste pobytu. 1x do mesiaca sa musí prihlásiť na oddelenie ohlasovni pobytov.  

 JUDr. Vladislav Lalka sa pýtal riaditeľky MŠ ako ovplyvní príchod a zotrvanie detí 

z Ukrajiny budúci školský rok deti z Novej Bani. Riaditeľka mu odpovedala, že zápis bude 

prebiehať v máji a dovtedy dúfa, že bude informovaná z Ministerstva školstva. Rozhodujúce 

bude koľko detí bude odchádzať do ZŠ a koľko sa prihlási na zápis. Doposiaľ je voľných 11 

miest a prihlásených je 5 detí. Predpokladá, že ich počet bude rásť.  

 Diskutovalo sa o situácii so zamestnanosťou ľudí z Ukrajiny. JUDr. Vladislav Lalka navrhol 

vyhlásiť výzvu a zosumarizovať pracovné ponuky pre ľudí z Ukrajiny. Mesto by malo 

zorganizovať stretnutie s UPSVaR, zamestnávateľmi a Ukrajincami napr. v kine Vatra.  

 MUDr. Tužinská - vyvstala potreba mať k dispozícii v prípade choroby alebo úrazu počas 

víkendov a sviatkov auto, ktoré by ich odviezlo do nemocnice na ošetrenie. Navrhovala 

Sociálny taxík.  

 Mgr. Banacká navrhla stretnutie pod záštitou mesta v kine Vatra kde by sa odprezentovali 

základné informácie o sociálnej pomoci, skladu materiálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti, 

práce a škôl. Spojiť by sa to mohlo aj s ponukou práce.  

 Naplánuje sa stretnutie s terénnymi pracovníčkami, náčelníkom a Ing. Beťkovou na MsÚ.  

 Ing. Beťková informovala o problémoch so súkromnými ubytovávateľmi, na základe čoho 

JUDr. Vladislav Lalka a Ing. Tužinský navrhli stretnutie v zložení náčelník MsP, primátor, 

Ing. Beťková a ubytovávatelia.  

 Mgr. Falatová – pýtala sa na sociálny taxík. V akých prípadoch sa môže využívať. Ing. 

Beťková  odpovedala, že doposiaľ sa sociálny taxík využil na prepravu do BB na Oddelenie 

cudzineckej polície a v nevyhnutých prípadoch a odvoz detí na lekárske ošetrenie. JUDr. 

Lalka vysvetlil, že je prijaté VZN o možnostiach a podmienkach využívania sociálneho taxíku. 

 Maroš Marko – definoval podmienky a postup využitia sociálneho taxíku.  



  Mgr. Rajnohová – žiadala o presné definovanie pravidiel poskytovania pomoci zo strany 

mesta  

 Krízový štáb odsúhlasil využívanie počas víkendov a sviatkov využívanie sociálneho taxíku 

na nevyhnutné účely. 

 Mgr. Banacká – informovala o problémoch v Gašparku a žiadala, aby sa dočasne obmedzil 

resp. neumožnil prístup seniorom z DCS Lipa.  

 Maroš Marko – celý areál Gašparka je majetok mesta, pokiaľ sa mesto rozhodlo, že tam budú 

na určitú dobu ubytovaní ľudia z Ukrajiny, seniori to budú musieť rešpektovať.  

 Ing. Tužinský žiadal, aby túto situáciu odkomunikoval primátor. Navrhol, aby si svoje 

kancelárie uzamkli a nechodili tam.  

 MUDr. Tužinská povedala, že sa podarilo vytvoriť 12 balíčkov liekov a zdravotníckych 

pomôcok z OU ZC, ktoré zabezpečila Ing. Beťková. Každý deň od 14:00 hod. pomáha lekárka 

z Kyjeva u nej v ambulancii. Vysvetlila problém so samostatnou praxou lekárky z Ukrajiny.  

 Mgr. Mária Jankoveová – potrebuje začať s jazykovými kurzami ale v tomto prípade by 

potrebovala vedieť, či príde zvyšných 14 detí do ZŠ. Túto informáciu jej zabezpečia terénne 

pracovníčky.  

 Ján Ševčík – navrhol zbierku potravinovej pomoci a následné vytvorenie „potravinovej 

banky“. Mgr. Rajnohová navrhla nakúpiť vo väčších množstvách a uhradiť to 

z transparentného účtu.  

 

Úlohy vyplývajúce z krízové štábu 

1. Mesto vypracuje pravidlá pomoci zo strany mesta Nová Baňa 

Zodpovedný: Kancelária primátora, náčelník MsP   Termín: bezodkladne 

 

2. Stretnutie v kine Vatra s ľuďmi z Ukrajiny, UPSVaR a MsÚ a zamestnávateľmi.  

Zodpovedný: Kancelária primátora, náčelník MsP      Termín: do 15.4.2022 

 

3. Stretnutie so súkromnými ubytovávateľmi, primátorom, náčelníkom MsP a Ing. Beťkovou 

Zodpovedný: Kancelária primátora, náčelník MsP      Termín: do 15.4.2022 

 

4. Zoznam potravín do potravinovej banky  

Zodpovedný: Kancelária primátora, náčelník MsP      Termín: do 6.4.2022 

 

5. Stretnutie primátor mesta, náčelník MsP, Ing. Beťková a terénne pracovníčky 

Zodpovedný: Kancelária primátora, náčelník MsP      Termín: bezodkladne 

 

6. Zistiť záväzné stanovisko nástupu detí do ZŠ  

Zodpovedný: Terénne pracovníčky   Termín: bezodkladne 

 



 

Kontakt: 

predseda krízového štábu   0905 436 381 

náčelník MsP zodpovedný za CO  0907 866 654 

 

 
V Novej Bani, dňa 28.3. 2022 

 

 
Zapísala Ing. Lucia Beťková 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 


