
Zápisnica 
zo zasadnutia Krízového štábu Mesta Nová Baňa  

zo dňa 16.5. 2022 o 16:00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Novej Bani 

 
 

Prítomní: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď,  MBA, Mgr. Ľudmila Rajnohová, Ján Ševčík, Ing. 

Lucia Beťková, Ing. Iveta  Jančeková, Mgr. Mária Falatová, Mgr. Alla Banacká, Jozef Bóna, Ing. Jozef 

Šmondrk 

 

Ospravedlnení: Ing. Karol Tužinský, JUDr. Vladislav Lalka, Maroš Marko, MUDr. Katarína Tužinská, 

Mjr. Mgr. Pavel Valenta, Mgr. Iveta Lukáčová, PharmDr. Norbert Chano, Anna Tužinská, Ľuboš Palaj, 

Bc. Ján Ďurovský 

 
 

Zasadnutie Krízového štábu otvoril a viedol predseda Krízového štábu mesta Nová Baňa, Mgr. MVDr. 

Branislav Jaďuď, MBA.  

 

Na začiatku stretnutia sa prerokoval stav plnenia úloh z krízové štábu zo dňa 8.4.2022. 

 

1. Zabezpečiť wifi v Mestskom apartmáne. 

Zodpovedný: Kancelária primátora          Termín: 19.4.2022 

 

Wifi v Mestskom apartmáne je zabezpečená. 

 

2. Pripraviť jazykové kurzy slovenského jazyka pre dospelých.  

Zodpovedný: Kancelária primátora     Termín: 29.4.2022  

 

Kancelária primátora sprostredkovala možnosť online kurzov cielene zameraných pre Odídencov 

z Ukrajiny.  

 

3. Technické služby zúčtujú likvidáciu odpadu Mestu. 

Zodpovedný: Kancelária primátora       Termín: bezodkladne 

 

Zabezpečuje sa priebežne.  

 

4. Pomôcť s riešením pripojenia Branka k wifi a internetu.  

Zodpovedný: Kancelária primátora       Termín: bezodkladne 

 

Internet je v rekreačnom zariadení Branko k dispozícii bez obmedzení.  

 

5. Preveriť možnosti poskytovania finančného príspevku pre ľudí z Ukrajiny u pána Miziu.  

Zodpovedný: Kancelária primátora       Termín: 6.5.2022 

 

Mesto Nová Baňa podporuje ubytovaných u pána Miziu obedom 6x do týždňa zo Školskej jedálne. 

Pravidelne je im prideľovaná potravinová pomoc zo zbierok a balíčky mäsa a potravín od Poľovnej 

spoločnosti.  

 

 

Ján Ševčík informoval, že priebežne aktualizuje databázu ľudí z Ukrajiny a ku dňu 16.5. 2022 je 

ubytovaných v meste Nová Baňa 174 ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Z toho 84 

dospelých a 90 detí. Príslušníci MsP pôjdu 17.5.2022 zosumarizovať počet ľudí na Branku a zanalyzovať 

situáciu.  

 

Primátor mesta – z Mariupolu a z Chersonu prišlo v sobotu 14.5.2022 spolu 19 ľudí. 10 sme ubytovali 

v DHZ a zvyšní zostali u pána Balážiho v budove 112. Momentálne nemajú vybavený status Odídenca, 

čo bude zabezpečené v najbližších dňoch. Objavili sa u nich zdravotné problémy – vši. Bola im 

zabezpečená pomoc vo forme šampónov, hygieny a iných pomôcok. Mesto im zabezpečilo obedy zo 

školskej jedálne. Dostali potravinovú pomoc, materiálnu pomoc – oblečenie, drogéria z humanitárneho 



skladu.  

 

Pôvodní traja ľudia z DHZ budú presťahovaní na Záhrbskú 39 k pani Luptákovej. Ďalšia rodina, ktorú 

priniesol pán Baláži – 6 ľudí, budú presťahovaní do DHZ.  

 

Ing. Lucia Beťková – predstavila finančnú refundáciu, ktorá bola doposiaľ vyplatená z Okresného úradu 

Žarnovica. Za mesiac marec nám boli zrefundované náklady vo výške 11 921,74 € a za mesiac apríl 

náklady vo výške 11 088,72 €. Na transparentnom účte boli vyzbierané finančné príspevky vo výške 4 

486,93 €. Výdaje za mesiace marec, apríl boli 15 285, 37 € a celkové zrefundované príspevky od OU ZC 

za mesiace marec a apríl boli vo výške 18 074 €.  

Na základe finančných ukazovateľov bude mesto Nová Baňa pokračovať v pomoci ľuďom z Ukrajiny 

formou poskytovania stravy, ubytovania, doplatku za stravu v ZŠ a MŠ a nákup nevyhnutných potravín 

a drogérie. Pomoc bude pre osoby, ktoré nie sú zamestnané a poberajú dávku v hmotnej núdzi. Osoby, 

ktoré sú zamestnané budú mať možnosť odoberať obedy zo školskej jedálne za poplatok 2,8 € za obed.  

 

Členovia krízového štábu odsúhlasili predstavený plán pomoci ľuďom z Ukrajiny v meste Nová Baňa.  

 

Ing. Lucia Beťková – informovala, že balíček potravinovej pomoci od Poľovnej spoločnosti bude 

poskytovaný do konca mája.  

 

Ing. Lucia Beťková – sklad humanitárnej pomoci je presunutý do budovy Kord. Kľúče budú vyrobené 

v troch vyhotoveniach (IC, MsP, koordinátorka) 

Primátor mesta – informoval sa u terénnych pracovníčok, či sú nejaké problémy, ktoré je potrebné 

riešiť. Odpovedali mu, že situácia je dva týždne stabilizovaná a neriešili sa problémy. Počas letných 

prázdnin bude stravu poskytovať Materská škola.  

 

Úlohy vyplývajúce z krízové štábu 

- Odkomunikovať zmenu v platbe za obedy od 1.6.2022 pre ľudí, ktorí majú zamestnanie  

Zodpovedný: Kancelária primátora          Termín: 31.5.2022 

 

- Aktualizovať finančné prehľady s cieľom poskytovať pomoc v objeme refundovaných 

prostriedkov, bez nárokov na rozpočet mesta  

Zodpovedný: Kancelária primátora          Termín: priebežne 

 

 

Kontakt: 

predseda krízového štábu   0905 436 381 

náčelník MsP zodpovedný za CO  0907 866 654 

 

 
V Novej Bani, dňa 16.5. 2022 

 

 
Zapísala Ing. Lucia Beťková 

 

 

 

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

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA 


