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Jaroslav Zápala, moderátor: „S prípravami na plošné testovanie majú problémy aj väčšie,
či krajské mestá.“
Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Ako je na tom Banská Bystrica, tak to zisťuje
Martina Kašiarová. Martina, má už mesto pod Urpínom presný plán?“
Martina Kašiarová, redaktorka: „Dobrý večer z Banskej Bystrice: No tak to, či máme dosť
dobrovoľníkov, lekárov, odberových miestach, tak to ja sa opýtam viceprimátora magistrátu
Jakuba Gajdošíka, ktorý nám povedal, že vlastne len pred chvíľou sa skončilo rokovanie Únie
miest. A teda pán Gajdošík, prinieslo toto rokovanie nejaké zásadné novinky, alebo čo sa
vlastne primátori dohodli, na čom?“
Jakub Gajdošík, viceprimátor Banskej Bystrice: „Dobrý večer. Únia miest skončila svoje
rokovanie iba pred chvíľkou. Pán primátor Nosko, ktorý sa jej zúčastnil prostredníctvom
telekonferencie, ma informoval o tom, že na množstvo otázok, ktoré doteraz samosprávy
adresovali vláde a Ústrednému krízovému štábu, nemajú odpovede a tých otázok je naozaj
desiatky a to, že máme iba týždeň do začiatku tohto plošného testovania je naozaj signál, že
treba okamžite tieto otázky zodpovedať samosprávam, aby bolo toto testovanie úspešné, lebo
naozaj nepoznám jedného starostu a primátora, ktorý by nechcel, aby toto testovanie bolo
úspešné, avšak tie pokyny, ktoré prichádzajú zo strany štátu, sú v mnohom diskutabilné a
naozaj zmätočné.“
Martina Kašiarová: „Ako je na tom Banská Bystrica? Vy ste mi spomínali, že máte aj vy
problémy. S čím je najväčší problém?“
Jakub Gajdošík: „Mestá majú zabezpečiť v prvom rade tie odberové budovy, odberové
miesta. V našom prípade sme dostali teda pokyn, že by sme ich mali zabezpečiť vo volebných
miestnostiach. Treba však povedať, že voľby v Banskej Bystrici prebiehajú, 84 % tých budov
v podstate sú základné školy. V tých základných školách prebieha vyučovací proces a v
prípade, že by sme tam takéto plošné testovanie mali zorganizovať, znamenalo by to, že by
sme museli obmedziť vyučovací proces na základných školách a keď sme toto oznámili
napríklad krízovému štábu v Banskej Bystrici, tak zdravotníci, ktorých je v našom meste takmer
3 tisíc, okamžite protestovali, keďže by časť z nich musela so svojimi deťmi zostať doma a to
by znamenalo aj ohrozenie zdravotnej starostlivosti v našom meste.“
Martina Kašiarová: „To by bol naozaj vážny problém. No a ja len dodám teda, že či naozaj
plošné testovanie bude, tak to sa pravdepodobne dozvieme zajtra.“

