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Zmena režimu má byť len dočasná. 
KOŠICE. Košický samosprávny kraj od štvrtka zmenil prázdninový režim prímestských spojov, ktorý v kraji 

platil od 13. marca. Premáva o 156 spojov menej, ktoré v súčasnosti cestujúci nevyužívajú. Informovala o tom 
hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. 

Spoje nerušia, len upravujú ich režim 
Zmeny sa týkajú oboch zmluvných dopravcov, spoločnosti Arriva Michalovce a eurobus. „Mnohé z našich 

autobusov nie sú v súčasnej mimoriadnej situácii využívané. Školy, inštitúcie či služby sú zatvorené a mnohí ľudia 
pracujú z domu. Tí, ktorí potrebujú chodiť do práce, preferujú z bezpečnostných dôvodov individuálnu dopravu. 
Nechceli sme spoje zrušiť, len dočasne upraviť ich režim. Prioritne sú obmedzené tie autobusové linky, ktoré sú 
využívané minimálne, alebo linky na trasách, ktoré obsluhujú iní dopravcovia. Cestujúci sa nemusia obávať, 
dopravná obslužnosť medzi mestami aj obcami je zabezpečená,“ informoval košický župan Rastislav Trnka 
(nezávislý). Do autobusov len s ochranou nosa a úst Celkovo sa zmena dotkla 156 autobusových spojov, ktoré 
bežne najazdia 4834 kilometrov denne. Ide o spoje v časoch, v ktorých cestujúci štandardne nedochádzajú do 
zamestnania. Ide napríklad o autobusy do Bardejovských kúpeľov, ktoré sú momentálne pre verejnosť zatvorené, 
obmedzené sú aj spoje na trase Košice – Humenné, Spišský Hrušov – Spišská Nová Ves, Trebišov – Sečovce či 

Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec. V autobusoch oboch dopravcov stále platí prísny hygienický režim. Sú 
čistené polymérovou dezinfekciou a cestujúci môžu nastúpiť, len ak majú chránené ústa aj nos. Cestujúcim sa 
tiež odporúča dodržiavať vzájomný odstup dva metre. 

Od apríla po novom 
Na uvedené obmedzenia nadviaže od 1. apríla mimoriadny cestovný poriadok, ktorý na území Košického aj 

Prešovského samosprávneho kraja upraví dopravnú obslužnosť. Pripravili ho jednotliví dopravcovia v spolupráci s 
IDS Východ. Rozsah služieb autobusových dopravcov bude znížený, pričom bude zodpovedať aktuálnym 
dopravným požiadavkám cestujúcej verejnosti. O podobe mimoriadneho cestovného poriadku budú cestujúci 
informovaní zvyčajným spôsobom na autobusových zastávkach, na stránkach dopravcov, samosprávnych krajov 
a na www.cp.sk. (sita) 
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Michalovský brankár má za sebou vydarenú sezónu. 
MICHALOVCE. Hokejový brankár Adam Trenčan bol vlani jedným zo strojcov historického postupu 

michalovskej Dukly do najvyššej súťaže. 
Stal sa najlepším gólmanom prvej ligy (podobne aj rok predtým, keď sa „líšky“ tiež dostali do baráže) a 

Zemplínčania na neho stavili i v Tipsport lige. 
Našli sa aj pochybovači, ktorí tvrdili, že v extralige, v ktorej dovtedy odchytal iba 65 zápasov, sa nepresadí a 

že stavenie na neho bol veľký risk. 
Zvolenský rodák však týmto „odborníkom“ rýchlo zatvoril ústa a vo výborných výkonoch pokračoval aj medzi 

elitou. Potvrdil oprávnenie brankárskej jednotky nováčika a opäť patril k oporám mužstva. 
Siedme miesto je zlatý stred 
Do našej najvyššej súťaže sa vrátil po piatich rokoch. 
Predtým v nej chytal v dresoch Zvolena, Skalice a Nitry. 
Až v Michalovciach si však vydobyl pevné miesto medzi troma žrďami. 
Pripísal si 44 štartov, vychytal 21 víťazstiev, dosiahol dve čisté kontá a mal 91,53-percentnú úspešnosť 

zásahov. 
„Vždy sa mám čo zlepšovať. Dlho som si držal vyše 92-percentnú úspešnosť zákrokov, čo bolo výborné číslo, 

avšak ku koncu to išlo trošku dole, pretože dostal som viac gólov, ktoré mi to číslo mierne skresalo. Keby som sa 
v rebríčku spokojnosti mal hodnotiť od jednotky po desiatku, tak by som si dal sedmičku. Odchytal som väčšinu 
stretnutí s dobrými výsledkami. Mnohé z nich boli ozaj náročné. Môžem byť teda spokojný,“ zhrnul uplynulú 
sezónu Adam Trenčan. 

Aj vďaka nemu ambiciózny nováčik poriadne rozvíril extraligové vody a bol príjemným oživením súťaže. 
„Sezónu určite hodnotím kladne, pretože počas celého priebehu sme sa držali na miestach zaručujúcich play-

off. Verím tomu, že by sme sa doň aj prebojovali. Na vlastnom štadióne sme boli veľmi silní a rých lo sme si u 
súperov vytvorili rešpekt. Doma sme nebodovali iba v piatich zápasoch, čo je skvelá vizitka. Horšie to už bolo 
vonku, hlavne v závere, keď sme prehrali v Detve či Nových Zámkoch. Keby sme aspoň v jednom z nich uspeli, 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22369271/trencan-zazil-v-dukle-najkrajsie-chvile-tiez-ho-caka-robota-na-stavbe.html
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mali by sme play-off isté. Na vonkajších vystúpeniach by sme mali viac popracovať, lebo mnoho sme prehrali iba 
o gól a nepredviedli sme v nich to, na čo máme,“ konštatoval. 

((piano)) 
Keďže sezóna sa predčasne skončila tesne pred vrcholom nadstavby, zväz určil konečné poradie na základe 

postavenia v tabuľke. 
Dukla tak skončila na peknom siedmom mieste. 
„Liga bola veľmi vyrovnaná. Veľa zápasov sme tesne vyhrali, ale aj prehrali. Nemuseli sme skončiť siedmi, 

mohli sme byť na tom aj lepšie. Myslím si však, že to konečné umiestnenie je pre nás zlatý stred.“ 
V Michalovciach sa cíti veľmi dobre 
Po postupe do extraligy rozšíril realizačný tím Michaloviec tréner brankárov Imrich Petrík. 
Spoluprácu s ním si Trenčan pochvaľoval. 
„Určite je lepšie, keď máte takého trénera, pretože my gólmani sme iná kategória, a ako sa hovorí, my si 

riešime to svoje. Stále sa môžeme zdokonaľovať a posúvať latku vyššie, a v tomto nám bol Imro nápomocný. Bol 
som veľmi rád, že bol pri nás. Mal som sa s kým porozprávať, rozanalyzovať súpera, a tak sa lepšie pripraviť na 
zápas.“ 

Dvadsaťdeväťročný strážca svätyne pôsobí v Dukle od záveru ročníka 2015/16, teda už viac ako štyri roky. 
V žiadnom inom klube na seniorskej úrovni tak dlho ešte nepôsobil. 
„Tiež som prekvapený, že som v Michalovciach vydržal tak dlho. Pôvodne som tu prichádzal na výpomoc do 

play-off a nakoniec z toho boli ďalšie štyri sezóny. Na Zemplíne sa mi však veľmi páči. Fanúšikovia, vedenie, 
spoluhráči a celková organizácia klubu, to všetko je tam na vysokej úrovni. V Dukle som zažil najkrajšie hokejové 
okamihy. Dvakrát sme vyhrali prvú ligu, postúpili sme do extraligy a v nej sme boli dôstojným účastníkom. Počas 
vyše štyroch rokov strávených v klube som vždy bol veľmi spokojný, za čo všetkým patrí veľké poďakovanie,“ 
vyjadril sa Trenčan, ktorý bol v sezóne 2012/13 trojkou v bratislavskom Slovane pôsobiacom v KHL. Štart v tejto 
prestížnej lige si však nepripísal. 

Či jeho kariéra bude aj naďalej pokračovať pri Laborci ešte nevedel povedať. 
„Vôbec neviem, čo bude. Michalovce sa zatiaľ nevyjadrili. Svoju budúcnosť nechávam stále otvorenú. Nejaké 

ponuky mi už prišli, ale zatiaľ ma žiadna neoslovila tak, že wau, idem tam. V Michalovciach je celkom fajn, zvykol 
som si tam. Uvidíme, čo prinesú najbližšie mesiace.“ 

Zrazu má plno voľného času 
Už šiesty rok žije Adam v českej Opave, kde má prechodný pobyt. 
V miestnom HC Slezan v minulosti niekoľko sezón pôsobil, keď tam chytal za dorast, juniorku aj mužov. 
„Som tam už ako doma, ale stále sa cítim ako Slovák, keďže tu som sa aj narodil,“ odvetil. 
V meste ležiacom v Moravsko-sliezskom kraji trávi so svojou priateľkou a ich dvoma mačkami aj súčasné 

voľné dni. 
„Zo dňa na deň sa sezóna skončila. Kým predtým som nemal skoro žiadny voľný čas, teraz ho mám 

neúrekom. Chvíľami vôbec neviem, čo mám robiť. Navyše do toho prišla tá epidémia a s ňou spojená karanténa, 
kvôli ktorej musím byť doma. Občas si pôjdem vonku zabehať, zacvičím si alebo hrám hry. Nie je to nič príjemné 
byť iba zavretý dnu.“ 

Hovorí, že stále rozmýšľa nad tým, akú aktivitu si nájde. 
„Začal som viac upratovať a umývať riad, čo som predtým až tak často nerobil. Snažím sa teda robiť aj tieto 

domáce práce,“ usmial sa Trenčan, ktorý vo svojej kariére bol aj v Třinci, Benátkach nad Jizerou či Spišskej 
Novej Vsi. 

Aj v Čechách, podobne ako u nás na Slovensku, v boji proti šíreniu koronavírusu zaviedli prísne opatrenia. 
„Momentálne je tu zákaz vychádzania bez rúška a do obchodov púšťajú ľudí iba v obmedzenom množstve. Ak 

epidémia ustupovať nebude, môže sa stať, že bude aj úplný zákaz vychádzania z domu. Ulice sú takmer 
prázdne, ale napríklad keď si idem zabehať do lesa, tak ten je na moje prekvapenie plný.“ 

Slovenskí hokejisti majú teraz o starosť viac, pretože po konci sezóny zostali bez príjmu. 
Trebárs detviansky útočník Ján Sýkora vymenil hokejku za lopatu a začal robiť na stavbe. Ako je na tom 

Trenčan? 
„Mňa to tiež čaká. Ešte si dám nejaký ten týždeň pauzu a budem si niečo hľadať. Z tohto pohľadu to my 

hokejisti máme veľmi ťažké. Hráme hokej a zrazu musíme ísť na stavbu. Určite to začnem robiť aj ja, ale žeby mi 
to nejako extra išlo, to nie. Na živobytie si musím nejako zarobiť. Samozrejme, veľa nedostanem, ale keď sa 
budem zlepšovať, môžem si časom vypýtať aj viac peňazí. Keď sa na to človek pozrie z tej druhej stránky, začne 
si aspoň viac vážiť maličkosti, lebo zarobiť peniaze nie je ľahké.“ 

[Späť na obsah] 
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Autor 
office@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Je vaše auto dostatočne čisté a z hľadiska vírusov a baktérií aj bezpečné? Už samotný začiatok jari je pre 

mnohých alergikov mimoriadne nepríjemným obdobím, nehovoriac o aktuálnej vírusovej situácii. Najlepšou 
voľbou, po ktorej môžete siahnuť pri čistení svojho auta, je ozón. Spoľahlivo totiž zničí až 99,9 % vírusov, baktérií 
a plesní. 

V tejto trojatómovej molekule kyslíka sa hromadí množstvo energie. Určite ste si všimli, že po väčšej búrke 
sprevádzanej bleskami sa nám ľahšie dýcha. Je to spôsobené práve zvýšenou koncentráciou ozónu v ovzduší, 
ktorý vznikol počas elektrochemických procesov v atmosfére. Ozón dokáže skutočne skvele vyčistiť vzduch. 

Likviduje vírusy i plesne 
Má silné oxidačné vlastnosti a počas jeho väčšej koncentrácie prebieha dezinfekcia a deodorizácia ovzdušia. 

Vďaka svojím vlastnostiam likviduje s 99,9-percentnou úspešnosťou vírusy, baktérie, huby a plesne, hmyz, 
roztoče, blchy, vši, atď. 

Odstraňuje rôzne zápachy, či už spôsobené fajčením, potením, domácimi zvieratami, zápach z WC, potravín 
či rôzne kuchynské vône, ktoré sa šíria po celom byte po varení, pečení a vysmážaní. 

Natrvalo odstraňuje pachy 
Vďaka ozónu sa zbavíte tiež pripáleného zápachu aj po požiari alebo nepríjemného chemického zápachu, 

ktorý vzniká napríklad po maľovaní, použití riedila či lepidla. Na rozdiel od rôznych parfumov a deodorantov ozón 
zápach len neprekrýva, ale odbúrava a odstraňuje natrvalo. Obnoviť čerstvý vzduch tak môžete vo všetkých 
priestoroch, aj v zatuchnutých, resp. dlho nevyvetraných. 

Ozón je najsilnejšie dezinfekčné činidlo, ktoré sa prirodzene vyskytuje v prírode. Je 50-krát účinnejší ako chlór 
a až niekoľko tisíckrát ako chlórové chemické prostriedky. Na rozdiel od chlóru je biologicky a ekologicky 
nezávadný, keďže sa pomerne rýchlo rozpadá na kyslík. 

Dôkladný presah 
Keďže je ozón plyn, dostane sa do všetkých miest v priestore, do pórov kobercov a čalúnenia, čo sa takto 

dokonale nepodarí žiadnemu z čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Navyše, vďaka svojim vlastnostiam a 
schopnostiam je prakticky jediným riešením pre alergikov i astmatikov. 

Takéto čistenie sa dnes nevyužíva len v domácnostiach či nebytových priestoroch, ako sú kancelárie, podniky 
a obchody. Ozónom si môžete dezinfikovať aj svoje auto. Ide predsa o relatívne malý priestor, v ktorom môžete 
byť denne uzavretí aj niekoľko hodín. V aktuálnej situácii si vaše vozidlo vyžaduje vyšší štandard starostlivosti 
než obyčajne. 

Najmä začiatkom jari 
Na kompletnú dezinfekciu auta ozónom sa môžete objednať do dvoch prevádzok AUTO-VALAS, a to v 

Košiciach Pri prachárni 7 alebo v Smižanoch pri Spišskej Novej Vsi na Mlynskej 10. Generátor ozónu nie je v 

AUTO-VALAS novinkou, takéto kompletné čistenie prevádzky poskytuje už niekoľko rokov. Svojim zákazníkom 
odporúča pravidelnú dezinfekciu, no najmä začiatkom jari, keď je vo vzduchu prirodzene zvýšená koncentrácia 
alergénov. 

Kompletná dezinfekcia 
Ako to celé prebieha? Svoje auto jednoducho pristavíte v servise. Pri naštartovanom motore sa doň zavedie 

ozón, otvoria sa všetky výduchy a proces dezinfekcie sa začína. Celkovo trvá približne 30 až 60 minút. Po tomto 
čase sa vozidlo na chvíľu vyvetrá. 

Dezinfekcia prebieha bez mechanických zásahov do vozidla, odporúča sa po nej však výmena peľového filtra. 
Po skončení celého procesu vám ostáva už len jediné – užiť si jazdu svojím dôkladne vydezinfikovaným autom. 
Šťastnú cestu! 

Objednať sa môžete online na www.autovalas.sk alebo telefonicky na čísle: 055/789 70 63. 
Foto: AUTO-VALAS 

[Späť na obsah] 
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Ľubomír Bajaník, moderátor: „Virtuálne prehliadky historických a umeleckých objektov nie sú novinkou ani 
reakciou na opatrenia proti koronavírusu, v tomto období sú vítanou ponukou ako zmysluplne využiť voľný čas. 
Pozrite sa, čo všetko si môžete pozrieť na Spiši a Gemeri bez toho, aby ste opustili priestory svojho obydlia.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Prvého apríla mali po prestávke otvoriť verejnosti Spišský hrad. 
Epidémia tento plán prekazila, no jeho virtuálnu prehliadku môžete absolvovať už dnes.“ 

Dáša Uharčeková Pavúková, zástupkyňa riaditeľky Spišského múzea v Levoči: „Prehliadku osobnú nenahradí 
nič tak, ale aspoň takýmto spôsobom návštevníci môžu prejsť nádvoria Spišského hradu aj jeho expozície.“ 

Marie Balážová Melníková: „Prostredníctvom virtuálnych prehliadok sa môžete preniesť aj na ďalšie 
zaujímavé miesta Spišskonovoveského regiónu.“ 

Mária Dutková, referát cestovného ruchu a zahraničných vzťahov MsÚ, Spišská Nová Ves: „Sa snažíme 

ukázať na spôsoby, ako sa dá mesto spoznávať aj bez fyzickej návštevy týchto pamiatok.“ 



Marie Balážová Melníková: „Virtuálne prehliadky ponúka internetová stránka mesta. Nájdete na nej aj 
rozhlasové hry, ktoré odhaľujú významné historické udalosti v živote Spišskej Novej Vsi.“ 

Mária Dutková: „Sú tam príbehy, ktoré sa nejakým spôsobom spájajú s naším mestom, čiže aj to je možnosť 
ako poznávať históriu mesta.“ 

Marie Balážová Melníková: „Hoci sú všetky kultúrne inštitúcie a historické pamiatky pre verejnosť zatvorené, 
za dverami múzea Spiša sa aj v týchto dňoch naplno pracuje. Pracovníci ošetrujú stopäťdesiattisíc zbierkových 
predmetov. Okrem toho rozširujú virtuálne prehliadky múzea, kaštieľa a letohrádku Dardanely v Markušovciach i 
Národopisného múzea v Smižanoch.“ 

Zuzana Krempaská, riaditeľka Múzea Spiša: „Snažíme sa dopĺňať tieto virtuálne prehliadky vo vlastnej réžii už 
aj o hovorené slovo a vstup jednotlivých lektorov.“ 

Marie Balážová Melníková: „Jednu z najkvalitnejších virtuálnych prehliadok svojich expozícií ponúka Banícke 
múzeum v Rožňave.“ 

Pavol Lackanič, riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave (telefonát): „Virtuálne momentálne naši návštevníci si 
môžu pozrieť novú a modernú a naozaj zaujímavú expozíciu baníctva a hutníctva Gemera. Tretí najstarší parný 
valec na svete Aveling & Porter a jedno z troch zachovaných parných vozidiel škoda Sentinel.“ 

Marie Balážová Melníková: „Na neustálom zdokonaľovaní virtuálnych prehliadok pracujú tímy múzejníkov, 
galeristov aj zamestnancov v oblasti cestovného ruchu.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Virtuálne prehliadky na Spiši a Gemeri 
[26.03.2020; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Peter Béreš] 

 
 

Peter Béreš, moderátor: „Virtuálne prehliadky historických a umeleckých objektov nie sú novinkou, ani 
reakciou na opatrenia proti koronavírusu. V tomto období sú ale vítanou ponukou, ako zmysluplne využiť voľný 
čas. Zisťovali sme, čo všetko si možno pozrieť na Spiši a Gemeri bez toho, aby ste opustili priestory svojho bytu 
či domu.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Spišská Nová Ves sa v rebríčkoch najkrajších slovenských miest 

umiestňuje na popredných priečkach. Tie najkrajšie miesta teraz síce osireli, no navštíviť ich môžete 
prostredníctvom atraktívnych virtuálnych prehliadok. Hovorí Mária Dutková z referátu cestovného ruchu a 
zahraničných vzťahov na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi.“ 

Mária Dutková, referát cestovného ruchu a zahraničných vzťahov MsÚ Spišská Nová Ves: „Sa snažíme 

ukázať na spôsoby, ako sa dá mesto spoznávať aj bez fyzickej návštevy týchto pamiatok.“ 
Marie Balážová Melníková: „Virtuálne prehliadky ponúka internetová stránka mesta. Nájdete na nej aj 

rozhlasové hry, ktoré odhaľujú významné historické udalosti v živote Spišskej Novej Vsi. Opäť Mária Dutková.“ 

Mária Dutková: „Sú tam príbehy, ktoré sa nejakým spôsobom spájajú s naším mestom. Čiže aj to je možnosť, 
ako poznávať históriu mesta.“ 

Marie Balážová Melníková: „Hoci sú všetky kultúrne inštitúcie a historické pamiatky pre verejnosť zatvorené, 
napríklad za dverami Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi sa v týchto dňoch naplno pracuje. Pracovníci ošetrujú 

stopäťdesiattisíc zbierkových predmetov. Podľa riaditeľky Múzea Spiša Zuzany Krempaskej okrem toho rozširujú 
virtuálne prehliadky múzea, kaštieľa a letohrádku Dardanely v Markušovciach i Národopisného múzea v 
Smižanoch.“ 

Zuzana Krempaská, riaditeľka Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi: „Snažíme sa dopĺňať tieto virtuálne 

prehliadky vo vlastnej réžii už aj o hovorené slovo a vstup jednotlivých lektorov.“ 
Marie Balážová Melníková: „Jednu z najkvalitnejších virtuálnych prehliadok svojich expozícií ponúka Banícke 

múzeum v Rožňave. Vysvetľuje jeho riaditeľ Pavol Lackanič.“ 
Pavol Lackanič, riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave: „Virtuálne momentálne naši návštevníci si môžu pozrieť 

novú a modernú a naozaj zaujímavú expozíciu baníctva a hutníctva Gemera, tretí najstarší parný valec na svete a 
jeden z troch zachovaných parných vozidiel Škoda Sentinel.“ 

Marie Balážová Melníková: „Múzejníci, galeristi či pracovníci v cestovnom ruchu pracujú na tom, aby virtuálne 
prehliadky boli čo najlepšie.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Koronavírus na Slovensku: Cesnak, kyslá kapusta a slivovica 
[26.03.2020; dennikn.sk; Slovensko; 12:02; Deník N] 

 
https://dennikn.sk/1822865/koronavirus-na-slovensku-cesnak-kysla-kapusta-a-slivovica/ 

 
 

Dúfam, že ma štát odškodní, aj keď nemám žiadne škody, píše čitateľ z Martina. 

https://dennikn.sk/1822865/koronavirus-na-slovensku-cesnak-kysla-kapusta-a-slivovica/


Ako prežívajú koronavírus čitatelia Denníka N? Vyberáme najzaujímavejšie z vašich reakcií za posledné 
dni. Napíšte nám aj vy! 

Kamarát je pozitívny, zistili sme to po známosti 
Náš kamarát, s ktorým bývame v jednom dome, mal pozitívny test na koronavírus. Vieme to od nášho suseda, 

ktorý má veľmi dobrú známosť na infekčnom na Kramároch, kde je náš kamarát hospitalizovaný. Nikto 
z Kramárov nám nevolal. Nikto z hygienikov nás nekontaktoval a nesnažil sa urobiť „contact tracing“. Slobodne 
môžeme ísť na nákupy, zabehať si do lesa, nastúpiť do električky, a tak ďalej. Keďže študujem epidemiológiu na 
London School of Hygiene and Tropical Medicine, viem, že takáto nečinnosť hygienikov nie je normálna a nedať 
náš dom pod úplnú karanténu (keď by susedia alebo známi robili dva týždne nákupy za nás) ide úplne proti 
učebnicovým postupom, ako postupovať v takýchto prípadoch. 

Martin z Bratislavy 
Na nás sa zabudlo 
Zabudlo sa na tých, ktorí majú menej ako 65 rokov a majú oslabenú imunitu, napríklad srdciari, cukrovkári… 

Kedy máme my chodiť do obchodov? Chodili sme v nedeľu, lebo bolo najmenej ľudí, teraz budú zatvorené. 
Ján z Levíc 
Je otvorené, ale nikto nechodí 
Máme pneuservis a sme radi, že môžeme mať otvorené, ale je to zbytočné, lebo nikto nechodí. Už týždeň 

nezazvonil telefón. Neviem, ako zvládneme platiť nájom a zamestnancov. 
Pavol Zlatoš z Trenčína 
Ďakujem tým, ktorí sú milí 
Pracujem v lekárni a v tejto situácii, keď je každý nervózny, sa chcem poďakovať ľuďom, ktorí do lekárne 

prídu a sú milí, poprajú nám veľa zdravia a poďakujú za našu prácu. Som veľmi vďačná, že ich je väčšina, a tak 
sa aj nad nepríjemné situácie dokážeme ľahšie povzniesť. Nie je to momentálne ľahké pre nikoho, ale pevne 
verím, že spoločne to zvládneme. 

Katarína z Bratislavy 
Asi sa presťahujeme z Bratislavy 
Päť rokov bývame v Bratislave, štvrtok pred prvým zverejneným prípadom sme vycestovali na víkend k starým 

rodičom a sme tu už tretí týždeň… Dieťa sa pýta, kedy pôjdeme domov. Hovoríme jej, že nevieme. Zatiaľ to 
vyzerá tak, že ak sa nedohodneme s majiteľom bytu v Bratislave na polovičnom nájme, tak sa sťahujeme sem 
k svokrovcom. Do malej dediny uprostred ničoho. Ak mi niekto ešte raz povie, ako mu korona obmedzuje život, 
tak mu poviem, nech je rád, že je vo vlastnom domove. My sme na víkendovom pobyte… 

Mia z Bratislavy 
Pekné obdobie nášho života 
Zatiaľ si žijeme na okraji mesta, sme doma žena, syn a ja. Nikam nechodíme, venujeme sa jeden 

druhému/tretiemu, veľa sme urobili okolo domčeka na dvore a ešte viac nás to celé zblížilo. Keby to čochvíľa 
skončilo a nikomu v našom okolí sa nič nestane, pozerali by sme sa na to spätne ako na veľmi pekné obdobie 
nášho života. Kiežby to tak bolo, prajeme vám veľa zdravíčka. Kiežby už nikto viac neochorel. 

Marek z Ružomberka 
Čo zažívate vy? Napíšte nám! 
Dúfam, že ma štát odškodní, aj keď nemám škody 
Keďže je mimo sezóny, vyhovuje mi, že som musel zavrieť prevádzku. Ľudia si vyčerpajú dovolenky a nezvýši 

im na leto. Takže nemusím zháňať brigádnikov. A pevne verím, že ma štát odškodní, aj keď vlastne mi to 
nespôsobí škody. 

Ján z Martina 
Lúčim sa s kaviarňou 
Lúčim sa so svojou kaviarničkou. Naozaj neposunuli napríklad DPH za február; 25. marca musíme zaplatiť 

štátu, ja asi nezaplatím a radšej pošlem výplatu zamestnancom a brigádnikom aj za tých pár dní z marca 
a nechám si rezervu na nájomné. Buď potopím ľudí, čo mi veria, a zaplatím DPH, alebo to risknem, že ak 
požiadam o posun, správca dane mi to dovolí, a zaplatím neskôr bez pokuty. Peniaze mám limitované a neviem 
určiť prioritu, lebo karanténa-nekaranténa, žiadna faktúra mi neprišla neskôr ako obvykle. My živnostníci toto 
neustojíme. 

Jana z Bratislavy 
Cesnak, kyslá kapusta a slivovica 
Žijem oveľa zdravšie ako predtým a stále posilňujem imunitu. Moje obľúbené potraviny: cesnak, brokolica, 

kyslá kapusta, citróny a troška slivovice. 
Júlia z Trebišova 
Pracujem od šiestej ráno do polnoci 
Mám za sebou prvý týždeň na nútenom home office. V kancelárii bývala moja pracovná doba priemerne 9 

hodín - viac, ak bolo príliš veľa práce alebo „horeli“ termíny. Ale všetko sa zmenilo. Začínam pracovať o šiestej 
ráno, aby sa mi ušiel zdieľaný prístup potrebný na prácu, a som k dispozícii až do polnoci, kým nejdem spať. 
Všetci si myslia, že keď nikam nemôžete ísť, tak môžete stále pracovať. 

Doplácam na to, že nemám rodinu, lebo dostávam prácu po kolegoch-rodičoch, ktorí sa v tejto situácii musia 
starať o deti doma. Každý má svoje problémy, každý je obmedzený inak, ale prečo by som mala trpieť pre 
frustrácie iných? 

Zrušila som si všetky sociálne siete, lebo nezvládam, ako o tom všetci hovoria a myslia si, že sú experti na 
všetko. Vyhýbam sa telefonátom a správam od rodiny a priateľov, lebo o ničom inom sa nevedia rozprávať. 



Ľuďom na ulici sa tiež vyhýbam, nie kvôli nákaze, ale kvôli tomu, že zrazu majú tému na small-talk - a o tom 
istom! Zvykla som sa chodiť ventilovať na turistiku, ale v lese je zrazu milión ľudí! 

Celé je to jedna odporná a otravná nočná mora. 
Monika z Bratislavy 
Turizmus bude stáť dva až tri roky 
Podnikám v cestovnom ruchu a mojou výhradnou destináciou je Čína. Takže mne umrelo podnikanie už 

v januári. Pôvodne som si myslel, že to bude len jar. Ale momentálne počítam s tým, že turizmus bude stáť dva 
až tri roky. Rozmýšľam preto o zavretí firmy a preorientovaní sa na iný smer. V turizme sa nebude dať dlhodobo 
pracovať. 

Pavel Dvořák zo Šanghaja 
Pripravovala som sa na živnosť 
Ja som sa pripravovala na živnosť posledný rok, akurát som mala ísť od 1. apríla 2020. Všetky svoje úspory 

som dala na prerobenie prevádzky, skúšky a diplomy - osemtisíc eur. Teraz som bez práce, bez peňazí, bez 
príjmu. 

Ľudmila Wurstová zo Svätého Jura 
Neuvedomil som si, že neplatím do Fondu zamestnanosti 
Som živnostník. Doteraz som všetko platil načas. Môj problém nie sú len odvody, daň, ale, bohužiaľ, aj platba 

výživného. Momentálne som bez práce. Neplatil som dobrovoľne 2 % do Fondu nezamestnanosti, 
pravdupovediac som si to nikdy neuvedomil, že toto nie je zahrnuté v povinných odvodoch do Sociálnej 
poisťovne. Nemám teda nárok na podporu. Keď nezaplatím výživné, čo sa stane vtedy? 450 eur len tak 
nenájdem. 

František z Púchova 
Peniaze odložené na dane míňam teraz 
19 rokov pracujem ako sprievodca cestovného ruchu, SZČO. Takmer všetci moji klienti sú zahraniční turisti, 

väčšinou prichádzajú na prehliadku do Bratislavy loďou. Táto práca je sezónna. Trvá každý rok od polovice marca 
do konca decembra. Za sezónu si musím zarobiť a ušetriť toľko, aby som dokázal prežiť a platiť odvody 
v slabších mesiacoch aj dva a pol mesiaca mimo sezóny. 

Rozhodnutie uzavrieť hranice prišlo tesne pred začiatkom novej sezóny a moje úspory ako aj úspory mojich 
kolegov sú na dne. Po uzavretí hraníc som zo dňa na deň zatiaľ prišiel o 100 percent svojich objednávok na 
marec a apríl, teda o očakávaný hrubý príjem asi 500 eur za marec a 2 000 eur za apríl. Aj keď sa splatnosť 
odvodov a dane posunie, v budúcnosti ich bude treba doplatiť a keď mám úplný výpadok príjmov, nebudem na to 
mať ani neskôr. Peniaze, ktoré som mal odložené na splátku dane, míňam teraz. Je viac ako pravdepodobné, že 
aj keby sa v máji hranice otvorili, prídu ďalšie storná a cestovný ruch sa bude veľmi dlho zotavovať. 

Juraj Berdis z Bratislavy 
Pomohla by zmena limitu na DPH 
Som živnostník. Každý sedí doma a nikto nevie dokedy. Veľmi by pomohla napríklad aj úprava limitu na 

povinnú registráciu platiteľa DPH (v súčasnosti je to limit 49 790 eur - dosiahnutý obrat za 12 mesiacov). Pri 
súčasnom obmedzení výkonu živnosti sa všetky finančné toky zúžia. Obrat klesne. Po skončení obmedzení 
stúpne obrat, lebo sa bude doháňať zmeškané a mnohí živnostníci ľahko predmetný limit prekročia. Mám na 
mysli tých, ktorí príjmy priznávajú. Takže začnú obmedzovať sami seba, svoju činnosť, len aby im tento limit 
nespôsobil problémy (je to najmä zvýšenie cien pre konečného zákazníka a administratívna náročnosť). Z kaluže 
do blata. Upozorňujem, že výška limitu sa nemenila už minimálne 10 rokov. 

Eduard Dronzek zo Spišskej Novej Vsi 

Mám pocit, že sa mi sníva 
Mala som mať ako iní študenti štátnice a obhajoby. Nekonali sa, nesťažujem sa. Stále mám pocit, akoby sa mi 

to iba snívalo a ja som len zaspala na daný termín. Čo už. Miesto toho šijeme s mamou rúška pre známych, 
dochádza nám materiál a aj sily. 

Viktória z Košíc 
Musím byť na seba tvrdý 
Som magisterský študent Fakulty informatiky Masarykovej univerzity a počas tejto situácie mám najväčší 

problém so sebadisciplínou priebežného štúdia. Pri prezenčnom štúdiu som zvyknutý na určitý týždňový rytmus, 
ktorý mi pomáhajú udržiavať pravidelné prednášky a semináre. Pri dištančnej forme, akú teraz máme, tieto tvrdé 
mantinely prezenčného štúdia chýbajú a často sa pristihnem pri prokrastinácii. V takom prípade musím byť na 
seba naozaj tvrdý a jednoducho na celý deň vypnúť Facebook, Youtube, spravodajstvo a podobné služby, ktoré 
ma rozptyľujú a kradnú mi môj čas. 

Výhodou našej fakulty je, že všetci bežne používame videokonferencie a máme obrovský fond 
videozáznamov prednášok, digitálnych študijných materiálov a prístup do najväčších databáz elektronických 
zdrojov na svete. Avšak nie všetci sú na tom až tak dobre. Mnohí ľudia, ktorí učia, musia zapojiť všetok svoj 
dôvtip, aby študentom vynahradili zatvorené knižnice, laboratóriá a kontaktnú výuku. 

Martin z Bratislavy 
Školíme príbuzných 
Sme Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti a poskytujeme imobilným pacientom doma 

ošetrovateľskú starostlivosť.  Keďže naši pacienti sú najmä seniori, niektorí z nich z obavy obmedzujú návštevy 
našich sestier, napríklad len na tri týždenne namiesto päť či sedem. Musíme to akceptovať, a tak pacientov a ich 
príbuzných učíme, ako ošetrovať v dni, keď nechcú, aby prišla sestra. Dúfame, že to zvládnu a následky tohto 
laického ošetrovania nebudú veľmi zlé. 



Naším problémom však je, že sestrám sa takto redukujú výkony, a tým pádom nám poisťovne menej zaplatia, 
ale my musíme vyplatiť mzdu podľa pracovnej zmluvy v plnom rozsahu. 

Pomohlo by nám, keby aj nás zahrnuli medzi subjekty, ktoré budú môcť odložiť/odpustiť platenie daní 
a odvodov zo mzdy. 

MUDr. Božena Bušová z Bratislavy 
Pomáhame starším 
Ako študent a zároveň pracujúci človek som ostala v Brne, kde sme na byte 2+1 štyri. Snažili sme sa 

dodržovať karanténu a nechodiť vôbec nikam. Keďže sme však študentkami Masarykovej univerzity, rozhodli sme 
sa dobrovoľničiť a chodíme nakupovať lieky a potraviny pre starších ľudí. Je to asi jediná činnosť, ktorá nás teraz 
napĺňa. Nevieme ani, či môžeme ísť domov za našimi rodinami. Áno, bola by to síce iba 14-dňová karanténa, 
avšak vrátili by sme sa potom naspäť? Otvorili by nám hranice, aby sme mohli ísť do školy? Bohužiaľ, nemáme tu 
prechodný pobyt a školy zrazu ukončili kontaktnú výuku až do 15. mája. 

Monika z Brna 
Mám sa fajn 
S údivom zisťujem, že môj život sa veľmi nezmenil, okrem toho, že nemôžem na plaváreň a kúpiť nejaké veci, 

ktoré aj tak nie sú dôležité pre život. Chodím do práce a z práce, doma niečo spravím, behám, bicyklujem. Mám 
sa fajn. Majte sa aj vy fajn, nesledujte susedov a neodsudzujte, keď náhodou nemajú na voľnom priestranstve 
rúško, keď sa opaľujú pri jazere alebo idú len tak do prírody. Určite tým nikoho neohrozia. 

Peter z Piešťan 
Chcem prispieť 
Manželka pracuje z domu, deti sa učia doma. Ja pracujem v Kežmarku, musíme, lebo dodávame niektoré 

komponenty do dialyzačných zariadení a aj do iných zdravotných prístrojov. Momentálne sme dostali objednávky 
na veľké množstvo týchto komponentov, nesedím doma, aj keď sa o tom veľa rozprava, dúfam, že k tomuto boju 
prispejem aj ja. 

Milan zo Spišskej Belej 
Bojím sa ostať doma 
Sused o poschodie nižšie je v karanténe a čaká na výsledky. Karanténu drží ukážkovo, ale… cítim každý deň, 

čo varí, cez stúpačky. Bojím sa, že s vôňou môže prísť aj dačo iné. Zatiaľ to riešim útekom do lesa, kde nikto nie 
je, ale ak bude treba zostať stále doma, neviem, čo spraviť. 

Dominika z Prešova 
Máme cestovku 
Momentálne mám cestovnú kanceláriu zatvorenú a čakám, čo bude ďalej. Ľudia chcú stornovať zájazdy na 

rok 2020 a vrátiť zálohy, čo nám zaplatili. Keďže my sme už zaplatili našim zahraničných partnerom, peniaze na 
účte nemáme a partneri nám ich tak skoro nevrátia. Keďže počítam, že tento rok sa cestovný ruch už 
nerozbehne, som zvedavý, z čoho budem žiť. Mam dve malé deti, aj zamestnancov, ktorých nemám z čoho platiť. 

Juraj z Bratislavy 
Väzenie 
Naša mama pricestovala v sobotu v noci autobusom z Londýna, previezli ich do Bardejovských kúpeľov. 

Napriek tomu, že všetci títo ľudia išli spolu v autobuse a zastavovali počas cesty, teraz sú uzavretí v malých 
izbách, bez možnosti ísť sa prejsť von. 

Naša mama má 65 rokov, je pri dobrom zdraví, fyzickom aj psychickom, ale keď sa dozvedela, že testovanie 
je zatiaľ v nedohľadne a teda aj toto „väznenie“ bude predĺžené, psychicky sa zrútila a plakala. Chápeme núdzový 
stav, ale toto väznenie takýmto ľuďom skôr naruší imunitu. 

Lucia 
Sledujem, ako sa ľudia cítia 
Som umelec, robím momentálne prieskum medzi ľuďmi na Liptove o tom, ako sa cítia. Cieľom projektu je 

postupne zistiť, čo ľudia potrebujú, a vybudovať formu pomoci aplikovanú na našu komunitu na Liptove. Tu je 
odkaz. 

Zuzana Hrušková 
Ako prežívate izoláciu? Ako ju zvládajú vaše deti a rodina? Napíšte nám! 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Ochranné rúška rozdáva Spišská Nová Ves, Poprad aj Svit 
[26.03.2020; dobrenoviny.sk; 10:11; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/181355/ochranne-ruska-rozdava-spisska-nova-ves-poprad-aj-svit 

 
 

Mesto Spišská Nová Ves rozdalo k stredajšiemu dňu takmer 2000 rúšok. 

Ilustračné foto — Foto: TASR/Radovan Stoklasa 
Spišská Nová Ves/Poprad/Svit 25. marca (TASR) – Mesto Spišská Nová Ves rozdalo k stredajšiemu dňu 

takmer 2000 rúšok. Tie putovali pre zamestnancov mesta, marginalizované skupiny, seniorov v domovoch 
opatrovateľskej služby, zväz invalidov, zamestnancov prevádzky potravín či vodičov mestskej hromadnej 
dopravy. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/181355/ochranne-ruska-rozdava-spisska-nova-ves-poprad-aj-svit


Informuje o tom radnica na svojej internetovej stránke s tým, že rúška bude aj naďalej distribuovať pre tých, 
ktorí ich nevyhnutne potrebujú a nemajú inú možnosť, ako si ich zabezpečiť. 

Ako dar poslalo mesto Poprad v stredu 1000 ochranných rúšok do Nemocnice Poprad, ktoré boli ušité vo 
firme Tatrasvit. Samospráva zároveň vyzýva všetky tehotné ženy s trvalým pobytom v meste, ktoré majú záujem 
o ochranné rúška, aby svoje kontaktné údaje poslali na e-mailovú adresu podatelna@msupoprad.sk najneskôr do 
piatka (27. 3.) do 15.00 h. 

Popradský primátor Anton Danko a krízový štáb sa v pondelok (23. 3.) dohodli na prvej etape distribúcie 
ochranných rúšok pre všetkých popradských seniorov nad 60 rokov, tehotné ženy, opatrovateľky a onkologických 
pacientov. 

„Pôjde presne o 12.500 ochranných rúšok, ktoré by mali byť ku koncu tohto týždňa distribuované do 
domácností. Rúška dostane postupne v ďalších etapách každý Popradčan,“ uviedla radnica. 

Mesto Svit začalo od utorka (24. 3.) s bezplatnou distribúciou rúšok pre dôchodcov nad 65 rokov. 
Dobrovoľníčky pod vedením Janky Koreňovej šijú rúška v priestoroch centra voľného času, pomocnú ruku podáva 
aj Mládežnícky parlament Svit a šije sa aj v kanceláriách. Ďalšie rúška bude šiť kolektív zamestnancov Strednej 
odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu pod vedením riaditeľky Evy Nebusovej. 

„Ak máte doma nepotrebné kusy látok a posteľnej bielizne či gumičiek, prineste ich na mestský úrad. Tento 
materiál bude použitý na rúška distribuované zdarma obyvateľom Svitu," vyzýva ľudí radnica. Zároveň hľadá 
ďalších dobrovoľníkov, ktorí chcú so šitím ochranných rúšok pomôcť. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Koronavírus: Von smieme vyjsť len s rúškom, v Španielsku ochorelo takmer 

6 500 zdravotníckych pracovníkov (online) 
[26.03.2020; 24hod.sk; Z domova; 07:51; redakcia] 

 
https://www.24hod.sk/koronavirus-von-smieme-vyjst-len-s-ruskom-v-spanielsku-ochorelo-takmer-6-500-
zdravotnickych-pracovnikov-online-cl734854.html 

 
 

ŠTVRTOK 26. MARCA: Monitorujeme situáciu v súvislosti s koronavírusom. 
Koronavírus vo svete aj na Slovensku 
Online (minúta po minúte)9:35 Trenčiansky samosprávny kraj ponúkne tri nevyužívané bývalé stredoškolské 

internáty ministerstvu vnútra alebo samosprávam na vytvorenie karanténnych priestorov. 
9:32 Chodníky a verejné priestranstvá v meste Krompachy v okrese Spišská Nová Ves trikrát do týždňa 

dezinfikujú. Mesto prijalo opatrenia nad rámec príkazov štátu už v polovici marca. Mestské auto, ktoré inak slúži 
na postrek chodníkov pri zvýšenej prašnosti, postrekuje krompašské ulice, autobusové zastávky, lavičky a 
bankomaty chloramínom, univerzálnym dezinfekčným prostriedkom. 

9:27 Spoločnosť CompuGroup Medical CGM dáva slovenským a českým lekárom dáva na bezplatné využitie 
komunikačnú platformu CLICKDOC TELEKONZULTACE. Umožňuje prepojenie lekára a jeho pacientov pomocou 
zabezpečeného video hovoru, dokáže realizovať vzdialené konzultácie s ľuďmi v karanténe, tehotenské 
konzultácie či vzdialenú starostlivosť o chronicky chorých pacientov. Môže byť tiež využitý na objednávanie 
eReceptov. Služba je pre každého lekára zdarma a bez záväzkov.9:08 Veľké množstvo pacientov predstavuje 
problém pre obmedzené priestory nemocníc. Talianska open source iniciatíva CURA prišla s nápadom, ako 
využiť lodné kontajnery na budovanie jednotiek intenzívnej starostlivosti. Prvý projekt už vzniká v talianskom 
Miláne.8:59 Rusko pre pandémiu nového koronavírusu od piatka pozastaví všetky medzinárodné lety. Nariadenie 
sa však nebude týkať letov, ktoré privezú ruských občanov z cudziny.8:37 Viac ako tisíc obetí nového 
koronavírusu majú už aj Spojené štáty americké. Do stredy večera tam zomrelo 1 041 nakazených osôb. Celkovo 
USA evidujú takmer 70-tisíc prípadov nákazy. 

8:21 Testy siedmich púchovských obvodných lekárov, ktorí sú od začiatku týždňa v karanténe, nepotvrdili 
nákazu koronavírusom. Napriek negatívnemu výsledku testov zostávajú lekári v karanténe a ich ambulancie 
zatvorené. 

8:11 Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair očakáva, že nebude lietať minimálne do júna. 
Oznámila to na svojej stránke. Svoje služby však ponúka vládam krajín EÚ na repatriačné lety alebo dopravu 
tovaru.8:04 Letisko v čínskom meste Wu-Chan ožije 8. apríla. Vláda povolí vnútroštátne lety, informovala stanica 
CNN. Naďalej však budú zakázané lety do Pekingu a medzinárodné linky.7:51 Odborníci z Fakulty 
biomedicínského inženýrství ČVUT v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Hradec vyvinuli pľúcny ventilátor pre 
pacientov s ťažkým priebehom Covid-19. „Kvalitou a bezpečnosťou má podobné vlastnosti ako ventilátor, ktorý sa 
používa na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ale nemá funkcionality nepotrebné pre pacientov s 
koronavírusom,“ opísal prístroj šéf výskumného tímu Karel Roubík.7:41 Združenie miest a obcí Slovenska zrušilo 
svoj plánovaný snem, ktorý sa mal konať v máji. Presúva ho na neskôr, predpokladá, že na jeseň, informoval 
riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.7:37 Anglická speváčka a televízna osobnosť Kelly Osbourne sa v 
súvislosti so šírením koronavírusu bojí o svojich rodičov a vyzvala ľudí, by zostali doma a nikam nechodili. Na 
službe Instagram vytvorila hashtag #StayHomeForOzzy. „Pravda je taká, že aj ja sa bojím. Obaja moji rodičia sú 

https://www.24hod.sk/koronavirus-von-smieme-vyjst-len-s-ruskom-v-spanielsku-ochorelo-takmer-6-500-zdravotnickych-pracovnikov-online-cl734854.html
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v rizikovej skupine, najmä môj otec. … Som doma kvôli mojej mame a otcovi. Ak nemáte nikoho, pre koho by ste 
mali zostať doma, prosím vás, #zostaňte doma kvôli Ozzymu,“ napísala 35-ročná dcéra Ozzyho a Sharon 
Osbournovcov.7:28 V Španielsku ochorelo takmer 6 500 zdravotníckych pracovníkov, čo je 13,6 percenta 
všetkých chorých a jedno percento zo všetkých pracovvných síl v zdravotníctve. Najmenej traja už zomreli, píše 
agentúra AP.6:24 Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení vyzýva vládu, aby pri rozdeľovaní ochranných 
pomôcok neuprednostňovala štátne nemocnice. Ako upozorňuje, pacienti s podozrením na infekciu najskôr 
prichádzajú k praktickým lekárom či špecialistom. Tí sú tak najviac ohrození. Ministerstvo zdravotníctva v stredu 
oznámilo, že respirátory dostanú prednostne tí poskytovatelia, ktorí majú najvyššiu pravdepodobnosť kontaktu s 
nakazeným pacientom. Sú to hlavne záchranky, urgentné príjmy a personál infekčných oddelení. Podľa 
ministerstva však pôjdu aj všeobecným lekárom či stomatológom. 6:16 Slovenské firmy pružne zareagovali, 
viaceré z nich začali vyrábať ochranné pomôcky, ktorých je na Slovensku kritický nedostatok. Ďalšou je 
topoľčianska OZETA NEO, ktorá namiesto pánskych oblekov teraz šije rúška. Doteraz už vyexpedovala viac ako 
50-tisíc kusov, informovala spoločnosť.6:12 Premiér Matovič označil rýchlotesty za nepresné a úplne zbytočné. 
Úrad verejného zdravotníctva však pripúšťa, že sa v určitých situáciách môžu zísť, napríklad pri zjavne chorom 
človeku odlíšiť, či má koronavírus alebo iné ochorenie.6:08 Rakúsko chce zaviesť plošné testovanie, denne 15-
tisíc vyšetrení. Predseda českého ústredného krízového štábu Roman Prymula podľa České televize chce 
dosiahnuť 10-tisíc testovaní denne. Na Slovensku sa naproti tomu denne vyšetrí len niečo vyše tristo vzoriek. 
Premiér Igor Matovič hovorí, že Slovensko by mohlo dosiahnuť kapacitu tritisíc testov denne. 

6:00 Počet potvrdených prípadov koronavírusu vo svete dosiahol vo štvrtok ráno 471 518, z toho 21 293 ľudí 
zomrelo a 114 444 sa úplne uzdravilo. 

6:00 Vitajte pri online prenose (minúta po minúte). Aj dnes vám prinesieme aktuálne informácie v súvislosti s 
pandémiou koronavírusu. Na Slovensku už máme 217 prípadov.Počet nakazených novým koronavírusom sa na 
Slovensku zvýšil o 12 na 217. Nové čísla v stredu oznámil premiér Igor Matovič.V utorok oznámili aj nových 40 
opatrení, ktoré schválila vláda a krízový štáb, okrem iného platí aj povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej 
domácnosti. V stredu vláda predstavila aj prvé sociálne opatrenia.Španielsko je už po Taliansku druhou krajinou 
na svete s najvyšším počtom úmrtí. V stredu tam zaznamenali 738 úmrtí, čo je najvyšší denný počet, čím sa 
celkovo čísla vyšplhali na 3434. Španielsko tak už prekonalo Čínu, kde evidujú 3 285 úmrtí. V Taliansku si nový 
koronavírus vyžiadal už 7503 mŕtvych, v stredu sa ich počet zvýšil o 683. Traja mŕtvi v stredu pribudli aj v 
susednom Česku a tak ich v krajine evidujú už šesť.Príznaky ochorenia COVID-19 sú horúčka, kašeľ, 
dýchavičnosť a bolesť svalov. Podozrenie je pri nedávnej návšteve krajiny, v ktorej sa potvrdil výskyt 
koronavírusu alebo kontakt s nakazenou osobou či niekým, kto sa vrátil zo zahraničia. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Koronavírus: Na Slovensku máme 227 prípadov, Matovič sa dohodol so 

súkromníkmi a chce testovať 3000 ľudí denne (online) 
[26.03.2020; 24hod.sk; Z domova; 07:51; redakcia] 

 
https://www.24hod.sk/koronavirus-na-slovensku-mame-227-pripadov-matovic-sa-dohodol-so-
sukromnikmi-a-chce-testovat-3000-ludi-denne-online-cl734854.html 

 
 

ŠTVRTOK 26. MARCA: Monitorujeme situáciu v súvislosti s koronavírusom. 
Koronavírus vo svete aj na Slovensku 
Online (minúta po minúte)20:20 Onkologickí pacienti si nemôžu dovoliť prerušiť liečbu ani pre epidémiu 

koronavírusu. V onkologickom centre komárňanskej nemocnice zriadili nové, separované čakárne, odkiaľ sú 
individuálne vyvolávaní na rádioterapiu. Separovane sa ožarujú ambulantní a hospitalizovaní pacienti, aby sa 
nestretávali, čím sa znižuje riziko infekcie. Lineárny urýchľovač a CT simulátor sa dôkladne dezinfikujú po 
každom pacientovi.19:47 Na celom svete sa novým koronavírusom nakazilo už takmer 510-tisíc ľudí a vyše 23-
tisíc osôb ochoreniu podľahlo. V počte mŕtvych za Talianskom nasleduje Španielsko so 4 145, Čína s 3 287, Irán 
s 2 234, Francúzsko s 1 331, Spojené štáty s 1 081 a Veľká Británia so 465 obeťami. 

19:41 Počty nakazených v USA závratne rýchlo stúpajú. Nakazilo sa už vyše 75-tisíc ľudí, teda takmer toľko 
ako v Taliansku a Číne. 

19:38 V Taliansku sa počet nakazených vyšplhal nad 80-tisíc a čoskoro zrejme predbehne Čínu. Nad 8 200 
vystúpil aj počet obetí. V priebehu 24 hodín bolo ochorenie diagnostikované viac ako 6 200 Talianom. 

18:58 V piatok 27. marca očakáva ministerstvo zahraničných vecí návrat 50 občanov, ktorí pricestujú z 
Kodane a 160 Slovákov z USA. K dnešnému dňu eviduje ministerstvo 3 640 žiadostí o repatriáciu. 

18:54 Rumunský minister zdravotníctva Victor Costache dnes odstúpil z funkcie. Stala sa mu osudnou jeho 
snaha testovať na prítomnosť koronavírusu čo najviac ľudí, ktorá v tejto krajine vyvolala veľkú kritiku. V 
Rumunsku doteraz na ochorenie COVID-19 zomrelo 18 ľudí, prítomnosť koronavírusu testy ukázali u 1 029 osôb. 

18:31 Prezidentka Zuzana Čaputová dnes podpísala dva zákony v boji proti koronavírusu, ktoré v stredu 
schválil parlament. Na základe prvého bude môcť štát získavať od mobilných operátorov údaje s cieľom 
identifikovať nakazených údaje a druhý zavádza takzvané pandemické ošetrovné, nemocenské pri karanténe a 
umožní tiež vyplácanie príspevkov na udržanie pracovných miest. 
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18:25 V uplynulých dňoch sa v Bratislave objem odpadu z domácností zvýšil až o 25 %. Vzhľadom na 
množstvo ľudí v karanténe a riziko kontaminácie odpadu patria aj smetiari k pracovníkom prvej línie. 

18:15 Koronavírusom sa podľa aktuálnych štatistík nakazilo viac ako 500-tisíc ľudí na celom svete a zomrelo 
naň vyše 23-tisíc osôb. 

18:02 Ministerstvo hospodárstva SR čoskoro predstaví prvý balík približne 50 opatrení na zmiernenie dopadov 
šírenia koronavírusu na podnikateľský sektor. Cieľom navrhovaných zmien je pomôcť firmám a podnikateľom s 
cash-flow a udržaním zamestnanosti. 

17:57 Česko hlási deväť úmrtí spojených s koronavírusom. Podľa portálu Blesk.cz sa koronavírusom nakazilo 
už 1 925 Čechov. 

17:34 Bratislavská nemocnica na Kramároch bude patriť k tzv. červeným nemocniciam, čiže bude pripravená 
poskytnúť kompletnú zdravotnú starostlivosť pacientom s COVID-19.17:25 Slovenské liečebné kúpele Piešťany 
zatvárajú ku koncu marca všetky svoje prevádzky. V súčasnosti ešte fungujú v obmedzenom režime, od 1. apríla 
budú úplne bez klientov.17:11 Koronavírusom sa podľa vedcov mohla nakaziť až polovica Britov. Tvrdia, že 
hospitalizáciu potrebuje len jeden pacient z tisíc infikovaných a ostatní majú miernejšie alebo žiadne príznaky 
ochorenia, uvádza Idnes.cz. Oficiálne sa v Británii nakazilo približne 10-tisíc ľudí a zomrelo takmer 500.17:02 
Ministerstvo školstva spustilo poradenské call centrum, na ktoré sa môžu obrátiť učitelia a rodičia s otázkami k 
aktuálnej mimoriadnej situácii. Call centrum môcť vybaviť 50 až 70 hovorov za hodinu. Poradenský servis pre 
materské, základné a stredné školy dnes spustil aj Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Školy sa na neho môžu 
obrátiť s otázkami prostredníctvom e-mailu spu@statpedu.sk alebo priamo na konkrétnych odborníkov. Od stredy 
25. marca funguje tiež portál Učíme na diaľku, ktorý má pomôcť učiteľom, rodičom a žiakom zvládať dištančné 
vzdelávanie.16:54 Česká vláda vo štvrtok ponúkla 10-tisíc ochranných odevov pre zdravotníkov Taliansku a 
Španielsku. Môžeme si to dovoliť a oni to naliehavo potrebujú, uviedol český minister vnútra Jan Hamáček.16:45 
Richard Sulík na sociálnej sieti oznámil, že ministerstvo hospodárstva rokuje so zástupcami zamestnávateľov: 
„Pripravujeme riešenia, aby v ťažkých časoch prežili a spolu so svojimi zamestnancami prečkali vyčíňanie 
koronavírusu v čo najlepších podmienkach.“V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom 
kliknite sem16:41 Aj policajti majú zmysel pre humor. Jeden z nich počas svojej karantény baví Slovákov 
koncertom priamo z obývačky.V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite 
sem16:27 Pacienti nakazení koronavírusom musia byť v karanténe ešte dva týždne po ústupe príznakov. Za 
vyliečených sú považovaní až po dvoch kontrolných testovaniach s negatívnym výsledkom.V prípade, ak sa vám 
nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 

16:19 Od piatka 27. marca platí povinná 14-dňová karanténa aj pre Slovákov, ktorí pracujú v Poľsku. 
16:06 RegioJet zabezpečí autobusovú prepravu občanov Českej republiky zo Slovenska domov. Mimoriadne 

spoje vypraví v pondelok 30. marca z Košíc a z Bratislavy do Brna, môžu ich využiť výhradne občania ČR alebo 
osoby s preukázateľne priznaným trvalým pobytom na území Česka. 

15:51 Počet ľudí, ktorí v Španielsku zomreli na nákazu koronavírusom, sa vo štvrtok zvýšil o ďalších 655, 
celkovo zomrelo 4 089 ľudí. Počet nakazených podľa agentúry AP prekročil 56-tisíc. 

Španielsko hlási druhý najvyšší počet úmrtí na COVID-19. Foto: SITA (AP Photo/Manu Fernandez) 
15:39 Živnostníci žiadajú Matoviča o stretnutie a chcú, aby im štát pomohol. Slovensko podľa Slovenského 

živnostenského zväzu zaostáva a vláda zatiaľ neschválila zásadné riešenia na podporu tohto segmentu v krajine. 
15:32 Nemecko plánuje testovať pol milióna ľudí týždenne, uskutočňuje pravdepodobne najviac testov zo 

všetkých krajín. 
Na ochorenie COVID-19 tu zomrelo 222 ľudí, prítomnosť koronavírusu testy potvrdili u takmer 40-tisíc 

osôb.15:30 Rakúsko hlási už 42 obetí a vyše 6-tisíc nakazených, Poľsko štrnásť obetí a 1 085 nakazených a 
Maďarsko desať obetí a 261 nakazených. V Českej republike zaznamenali šesť úmrtí a nákaza sa potvrdila u 1 
775 ľudí. Ukrajina uvádza päť obetí a 156 nakazených.Odber vzoriek priamo z auta. Nemecko plánuje vykonávať 
až pol milióna testov týždenne. Foto: SITA (Axel Heimken/dpa via AP)15:26 Zubní lekári sú najviac ohrození 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, nakoľko ošetrujú pacienta vo vzdialenosti 20 až 30 centimetrov od ústnej 
dutiny. Zástupcovia Slovenskej komory zubných lekárov žiadajú, aby sa plánované vládne kompenzačné 
opatrenia vzťahovali aj na zubné ambulancie.15:20 Počet pozitívne testovaných osôb stúpol v prešovskej 
nemocnici na 16, pribudli tri nové prípady. Jedna pacientka ostala v nemocnici, dvaja sú v domácej karanténe. 
Nákaza sa potvrdila u pacientov, ktorí sa vrátili zo zahraničia.15:15 Predĺženie opatrení vrátane uzavretia škôl, 
prevádzok či zákazu masových podujatí pomôže oddialiť potenciálnu druhú vlnu epidémie koronavírusu. Podľa 
štúdie londýnskej School of Tropical Medicine by takýto postup vo Wu-chane mohol druhú vlnu posunúť z 
augusta do októbra, čo umožní zdravotníctvu spamätať sa z prvej vlny COVIDu-19. Ako uvádza Reuters, toto 
varovanie by mali mať na pamäti aj európske vlády. 

15:12 Podnikatelia, ktorí majú v súčasnosti problémy s podaním daňového priznania a s úhradou dane z 
pridanej hodnoty, sa môžu vyhnúť sankciám zo strany štátu.V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad 
týmto textom kliknite sem15:06 Tretina podnikateľov už zatvorila prevádzku a prišla o jediný zdroj príjmov, asi 60 
% hovorí, že mzdy a faktúry zvládnu platiť v splatnosti najviac mesiac a takmer 40 % už teraz vie, že bude musieť 
prepúšťať alebo skracovať úväzky. Takéto údaje vyplývajú z prieskumu Združenia mladých podnikateľov 
Slovenska.15:03 Všetky jaskyne ostávajú až do odvolania pre verejnosť zatvorené. Pôvodne mali byť uzatvorené 
do 24. marca. V dôsledku stále hroziaceho šírenia nákazy koronavírusu sa aktuálne predĺžila platnosť opatrení na 
neurčito.14:58 Vedci v magazíne Nature vyzývajú na ochranu ľudoopov pred koronavírusom. Predchádzajúce 
výskumy totiž potvrdili, že šimpanzy môžu dostať sezónnu virózu. Predpokladá sa tiež, že ebola v Afrike zabila 
tisícky šimpanzov a goríl. 

14:51 Záujem o nákup potravín cez internet sa od vypuknutia pandémie nového koronavírusu dramaticky 
zvýšil. Citeľný je najmä nárast predaja trvanlivých potravín. Slováci ich nakupujú trikrát viac ako Česi. 



14:44 Košice vyčlenili takmer tri milióny eur na zmiernenie následkov šírenia koronavírusu. Primátor si na 
krízové obdobie znížil plat. 

14:41 Súdy vykonávajú iba nevyhnutnú prácu. 
Prioritne budú pojednávať iba trestné konania, a aj to iba v prípadoch, že pôjde o väzobné stíhanie či iné 

závažné a neodkladné záležitosti. Zelenú dostanú aj pojednávania, v ktorých sa rozhoduje o starostlivosti o 
maloletých.14:39 Americká automobilka Ford plánuje do 14. apríla obnoviť výrobu. Firma konštatovala, že uplatní 
dodatočné bezpečnostné opatrenia na ochranu svojich pracovníkov.13:51 Trnavská automobilka Groupe PSA 
Slovakia neobnoví výrobu 28. marca, ako pôvodne plánovala. Výroba áut v Trnave je pozastavená od 19. marca 
a zatiaľ nie je jasné, dokedy prerušenie výroby potrvá.13:45 Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP) sa tento 
týždeň obrátil na ministrov financií, hospodárstva a sociálnych vecí so žiadosťou o urýchlené prijatie kľúčových 
opatrení, ako je napríklad „kurzarbeit“.13:41 Organizácia včasného varovania EWARN varovala, že rozšírenie 
epidémie koronavírusu by znamenalo katastrofu pre vojnou a humanitárnou krízou zmietanú Sýriu. Vo vládou aj 
povstalcami ovládaných častiach krajiny sa rozpadla zdravotnícka infraštruktúra, luxusom nie je len mydlo, ale aj 
čistá voda. Státisíce ľudí sú bez domovov, ďalší žijú v preplnených utečeneckých táboroch. Ako uvádza CNN, 
Svetová zdravotnícka organizácia už dodala do Damasku prvých 1200 testovacích sád, hromadnejšie testovanie 
sa však ešte nezačalo. V Sýrii zatiaľ evidujú len päť nakazených. 

13:38 Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie. Na tento účel Sociálna poisťovňa 
pripravila formulár, ktorý vo štvrtok uverejní na webovej stránke www.socpoist.sk aj s postupom, ako ho 
vyplniť.13:29 Úrad verejného zdravotníctva SR zatiaľ neplánuje na testovanie využívať rýchlotesty, povedal 
hlavný hygienik. 

13:27 Až polovicu z desiatich nových pozitívnych prípadov zachytených počas včerajšieho dňa tvoria ľudia, 
ktorí sa na Slovensko vrátili zo zahraničia a boli diagnostikovaní v rámci povinnej karantény. 

13:21 Slovensko má oficiálne dvoch pacientov vyliečených z COVID-19, potvrdil minister zdravotníctva Marek 
Krajčí. 

13:12 Ľudia, ktorí boli 14 dní v karanténe, neboli testovaní a nemali príznaky COVID-19, sa po skončení 
karantény môžu vrátiť do normálneho života, uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas. 

13:03 Cena testovania jednej vzorky v súkromnom laboratóriu bude 48 eur. 
12:52 Zmeniť by sa malo i to, že výsledok testu sa dozvedia aj ľudia s negatívnym výsledkom, nielen tí s 

pozitívnym, avizoval Igor Matovič a dodal, že výsledky testov budú známe do piatich hodín. Testovanie bude 
prebiehať na základe medicínskej indikácie. 12:43 V priebehu niekoľkých dní by sa na Slovensku mohlo testovať 
až 3-tisíc vzoriek denne. Peniaze na zvyšený počet testov podľa generálnej riaditeľky VšZP Ľubice Hlinkovej 
sú.12:39 Minister zdravotníctva Marek Krajčí uviedol, že prioritu pri testovaní budú mať rizikové skupiny ľudí. 

12:38 Už od zajtra budú do testovania vzoriek zapojené aj súkromné laboratóriá, ktoré zabezpečia aj zvoz 
odobratých vzoriek, čím sa proces testovania urýchli. 

12:35 Podľa premiéra je v kapacitách štátnych laboratórií vykonať 1 000 testov denne. Posledné dva týždne 
sa však robilo 300. Netestovalo sa pre nedostatok ochranných pomôcok, nie pre nedostatok testov.12:33 Premiér 
Igor Matovič chce do systému testovania na koronavírus zapojiť aj súkromné laboratóriá a zmeniť systém 
odoberania vzoriek, ktoré bude prebiehať pred každou nemocnicou.12:25 Najvyšší počet obetí ochorenia COVID-
19 má Taliansko s viac ako 7 500 mŕtvymi. Medzi obeťami je aj 37 lekárov, uvádza CNN.12:15 Počet nakazených 
v Španielsku prekročil 56-tisíc. Krajina už hlási viac ako 4-tisíc úmrtí.12:07 V Pardubiciach v stredu pristálo tretie 
lietadlo s pomocou. J&T a EPH darujú Česku a Slovensku 200-tisíc respirátorov N95. Stotisíc z nich by už 
čoskoro malo byť na Slovensku. Určené sú pre ľudí v prvej línii.11:46 Od prijatia prísnych opatrení proti šíreniu 
koronavírusu klesla v Británii kriminalita o najmenej 20 percent. Ako uvádza denník The Guardian, polícia eviduje 
menej krádeží i vlámaní, k čomu prispelo aj zatvorenie obchodov a to, že ľudia sú viac doma. Klesol aj počet 
násilných trestných činov. 

11:39 Koronavírus nezastavil pôrody. Rodičky sa však musia zaobísť bez sprevádzajúcej osoby na sále. 
„Rodička prichádza do pôrodnice tak, ako akýkoľvek iný pacient, s ochranným rúškom. Rúško musí mať aj počas 
celého pôrodu. Rúško chráni mamičku, jej dieťa, ako aj personál pôrodnice a novorodeneckého oddelenia,“ 
informuje nemocnica Košice-Šaca.Sestry novorodeneckého oddelenia s čerstvými prírastkami nemocnice Košice-
Šaca. Foto: AGEL SK11: 31 Princ Charles, ktorého testovali pozitívne na koronavírus, nepredbehol v rade 
státisíce zdravotníkov a ďalších ľudí, ktorí na tento test stále čakajú. Podľa britského ministerstva zdravotníctva 
následník trónu symptómami, vekom a zdravotným stavom spĺňal kritériá na testovanie. Podľa agentúry Reuters 
rozhodnutie otestovať kráľovskú rodinu na koronavírus vyvolalo veľkú kritiku verejnosti, keďže pre nedostatok 
testov ich robia len osobám s vážnymi symptómami. 

11:29 Mesto Snina od dnešného dňa začala s distribúciou rúšok pre všetkých seniorov. Látkové rúška 
zabezpečuje mesto prostredníctvom Mestského podniku Snina, s. r. o., ktorý preorientoval svoju doterajšiu 
výrobu a začal šiť ochranné prostriedky na tvár. Zaviazal sa ušiť 3 000 rúšok, ktoré mesto bude v najbližších 
dňoch roznášať seniorom vo veku od 63 rokov. 

11:23 Zdravotná poisťovňa Dôvera zabezpečila respirátormi FFP2 za viac ako 100-tisíc eur zdravotnícky 
personál v 35 nemocniciach a záchranných službách z celého Slovenska. Ide o prvú časť pomoci z grantového 
programu Bojovníci za zdravie. Dnes dostal 250 respirátorov aj personál Národného ústavu reumatických chorôb 
v Piešťanoch.11:08 Francúzsko začalo s evakuáciou pacientov s koronavírusom z najviac postihnutej oblasti 
Alsasko. Na evakuáciu používajú špeciálne upravený zdravotnícky rýchlovlak, ktorý je podľa francúzskeho 
ministerstva zdravotníctva prvým takýmto vlakom v Európe. Každý z jeho päť vozňov je vybavený nemocničným 
zariadením a lôžkami, v každom je anestéziológ, internista a štyri sestry. Vo Francúzsku podľa agentúry AP už 
registrujú 1300 mŕtvych na koronavírus, nakazených je vyše 25-tisíc ľudí.10:54 Do karanténnych centier 
ministerstva vnútra a obrany v meste Vysoké Tatry dorazilo v sobotu 194 Slovákov z Nemecka a z Holandska. Do 



hotela Granit v Tatranských Zruboch umiestnili do povinnej karantény 98 Slovákov, do zariadenia Kremenec v 
Tatranskej Lomnici 49 a do centra účelových zariadení na Štrbskom Plese 47 ľudí. 

10:47 Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach je 
momentálne hospitalizovaná len jedna pacientka s potvrdeným ochorením COVID-19, jej stav je momentálne 
stabilizovaný. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková. Ďalší dvaja hospitalizovaní pacienti na 
výsledok čakajú, zvyšní hospitalizovaní sú negatívni. Včera bolo na ambulancii vyšetrených 7 osôb, v drive-
through spravili 35 odberov. 

10:45 Vietnamská vláda umiestňuje všetkých, ktorí sa pre epidémiu koronavírusu vracajú zo zahraničia, do 
vojenských karanténnych táborov. Skončilo v ich už skoro 50-tisíc ľudí. Vietnam podľa agentúry Reuters eviduje 
zatiaľ len 148 nakazených COVIDom-19.10:31 Na Slovensku pribudlo v stredu desať nových prípadov 
koronavírusu. Informoval o tom úrad vlády. Počet pozitívnych testov tak vzrástol na 227. Ďalších 325 vzoriek bolo 
negatívnych, pričom celkovo v Slovenskej republike evidujeme 4 525 negatívnych prípadov. 

Ide o šesť mužov a štyri ženy. Tri prípady pochádzajú z karantény v Gabčíkove. 
muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
žena, okres Partizánske 
muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie 
žena, okres Považská Bystrica 
muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda 
žena, karanténa Gabčíkovo 
muž, karanténa Gabčíkovo 
muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava 
muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska 
žena, okres Zlaté Moravce10:28 Viac ako tri štvrtiny obyvateľov Slovenska (75%) sa obáva, že oni osobne by 

sa mohli koronavírusom nakaziť. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Go4insight.10:13 V Rakúsku za 24 hodín 
stúpol počet nakazených nakazených o 619, aj vďaka masívnemu testovaniu, ktoré nariadil kancelár Sebastian 
Kurz. 

10:11 Polícia vyzýva vodičov, aby umožňovali prejazd vozidlám, ktoré prepravujú živé zvieratá a potraviny. 
Tieto vozidlá sú označené značkami. Ako informovala bratislavská krajská polícia, uvedené označenia 
nákladných motorových vozidiel odporučila Štátna veterinárna a potravinová správa. 

9:42 Počet ľudí nakazených koronavírusom v Česku se k štvrtkovému ránu zvýšil na 1 775 prípadov. Počas 
stredy pribudlo 291 prípadov. Desať ľudí sa už vyliečilo, šesť ochoreniu podľahlo, informuje Česká televize. 

9:39 Maďarsko spomaľuje až úplne zastavuje prechod a vstup kamiónovej dopravy na svoje územie, čo bude 
mať výrazné následky na dopravnú situáciu na území Slovenska, predovšetkým v okolí otvorených hraničných 
priechodov, upozorňuje polícia.V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite 
sem9:35 Trenčiansky samosprávny kraj ponúkne tri nevyužívané bývalé stredoškolské internáty ministerstvu 
vnútra alebo samosprávam na vytvorenie karanténnych priestorov. 

9:32 Chodníky a verejné priestranstvá v meste Krompachy v okrese Spišská Nová Ves trikrát do týždňa 

dezinfikujú. Mesto prijalo opatrenia nad rámec príkazov štátu už v polovici marca. Mestské auto, ktoré inak slúži 
na postrek chodníkov pri zvýšenej prašnosti, postrekuje krompašské ulice, autobusové zastávky, lavičky a 
bankomaty chloramínom, univerzálnym dezinfekčným prostriedkom. 

9:27 Spoločnosť CompuGroup Medical CGM dáva slovenským a českým lekárom dáva na bezplatné využitie 
komunikačnú platformu CLICKDOC TELEKONZULTACE. Umožňuje prepojenie lekára a jeho pacientov pomocou 
zabezpečeného video hovoru, dokáže realizovať vzdialené konzultácie s ľuďmi v karanténe, tehotenské 
konzultácie či vzdialenú starostlivosť o chronicky chorých pacientov. Môže byť tiež využitý na objednávanie 
eReceptov. Služba je pre každého lekára zdarma a bez záväzkov.9:08 Veľké množstvo pacientov predstavuje 
problém pre obmedzené priestory nemocníc. Talianska open source iniciatíva CURA prišla s nápadom, ako 
využiť lodné kontajnery na budovanie jednotiek intenzívnej starostlivosti. Prvý projekt už vzniká v talianskom 
Miláne.8:59 Rusko pre pandémiu nového koronavírusu od piatka pozastaví všetky medzinárodné lety. Nariadenie 
sa však nebude týkať letov, ktoré privezú ruských občanov z cudziny.8:37 Viac ako tisíc obetí nového 
koronavírusu majú už aj Spojené štáty americké. Do stredy večera tam zomrelo 1 041 nakazených osôb. Celkovo 
USA evidujú takmer 70-tisíc prípadov nákazy. 

8:21 Testy siedmich púchovských obvodných lekárov, ktorí sú od začiatku týždňa v karanténe, nepotvrdili 
nákazu koronavírusom. Napriek negatívnemu výsledku testov zostávajú lekári v karanténe a ich ambulancie 
zatvorené. 

8:11 Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair očakáva, že nebude lietať minimálne do júna. 
Oznámila to na svojej stránke. Svoje služby však ponúka vládam krajín EÚ na repatriačné lety alebo dopravu 
tovaru.8:04 Letisko v čínskom meste Wu-Chan ožije 8. apríla. Vláda povolí vnútroštátne lety, informovala stanica 
CNN. Naďalej však budú zakázané lety do Pekingu a medzinárodné linky.7:51 Odborníci z Fakulty 
biomedicínského inženýrství ČVUT v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Hradec vyvinuli pľúcny ventilátor pre 
pacientov s ťažkým priebehom Covid-19. „Kvalitou a bezpečnosťou má podobné vlastnosti ako ventilátor, ktorý sa 
používa na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ale nemá funkcionality nepotrebné pre pacientov s 
koronavírusom,“ opísal prístroj šéf výskumného tímu Karel Roubík.7:41 Združenie miest a obcí Slovenska zrušilo 
svoj plánovaný snem, ktorý sa mal konať v máji. Presúva ho na neskôr, predpokladá, že na jeseň, informoval 
riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.7:37 Anglická speváčka a televízna osobnosť Kelly Osbourne sa v 
súvislosti so šírením koronavírusu bojí o svojich rodičov a vyzvala ľudí, by zostali doma a nikam nechodili. Na 
službe Instagram vytvorila hashtag #StayHomeForOzzy. „Pravda je taká, že aj ja sa bojím. Obaja moji rodičia sú 
v rizikovej skupine, najmä môj otec. … Som doma kvôli mojej mame a otcovi. Ak nemáte nikoho, pre koho by ste 



mali zostať doma, prosím vás, #zostaňte doma kvôli Ozzymu,“ napísala 35-ročná dcéra Ozzyho a Sharon 
Osbournovcov.7:28 V Španielsku ochorelo takmer 6 500 zdravotníckych pracovníkov, čo je 13,6 percenta 
všetkých chorých a jedno percento zo všetkých pracovvných síl v zdravotníctve. Najmenej traja už zomreli, píše 
agentúra AP.6:24 Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení vyzýva vládu, aby pri rozdeľovaní ochranných 
pomôcok neuprednostňovala štátne nemocnice. Ako upozorňuje, pacienti s podozrením na infekciu najskôr 
prichádzajú k praktickým lekárom či špecialistom. Tí sú tak najviac ohrození. Ministerstvo zdravotníctva v stredu 
oznámilo, že respirátory dostanú prednostne tí poskytovatelia, ktorí majú najvyššiu pravdepodobnosť kontaktu s 
nakazeným pacientom. Sú to hlavne záchranky, urgentné príjmy a personál infekčných oddelení. Podľa 
ministerstva však pôjdu aj všeobecným lekárom či stomatológom. 6:16 Slovenské firmy pružne zareagovali, 
viaceré z nich začali vyrábať ochranné pomôcky, ktorých je na Slovensku kritický nedostatok. Ďalšou je 
topoľčianska OZETA NEO, ktorá namiesto pánskych oblekov teraz šije rúška. Doteraz už vyexpedovala viac ako 
50-tisíc kusov, informovala spoločnosť.6:12 Premiér Matovič označil rýchlotesty za nepresné a úplne zbytočné. 
Úrad verejného zdravotníctva však pripúšťa, že sa v určitých situáciách môžu zísť, napríklad pri zjavne chorom 
človeku odlíšiť, či má koronavírus alebo iné ochorenie.6:08 Rakúsko chce zaviesť plošné testovanie, denne 15-
tisíc vyšetrení. Predseda českého ústredného krízového štábu Roman Prymula podľa České televize chce 
dosiahnuť 10-tisíc testovaní denne. Na Slovensku sa naproti tomu denne vyšetrí len niečo vyše tristo vzoriek. 
Premiér Igor Matovič hovorí, že Slovensko by mohlo dosiahnuť kapacitu tritisíc testov denne. 

6:00 Počet potvrdených prípadov koronavírusu vo svete dosiahol vo štvrtok ráno 471 518, z toho 21 293 ľudí 
zomrelo a 114 444 sa úplne uzdravilo. 

6:00 Vitajte pri online prenose (minúta po minúte). Aj dnes vám prinesieme aktuálne informácie v súvislosti s 
pandémiou koronavírusu. Na Slovensku už máme 217 prípadov.Počet nakazených novým koronavírusom sa na 
Slovensku zvýšil o 12 na 217. Nové čísla v stredu oznámil premiér Igor Matovič.V utorok oznámili aj nových 40 
opatrení, ktoré schválila vláda a krízový štáb, okrem iného platí aj povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej 
domácnosti. V stredu vláda predstavila aj prvé sociálne opatrenia.Španielsko je už po Taliansku druhou krajinou 
na svete s najvyšším počtom úmrtí. V stredu tam zaznamenali 738 úmrtí, čo je najvyšší denný počet, čím sa 
celkovo čísla vyšplhali na 3434. Španielsko tak už prekonalo Čínu, kde evidujú 3 285 úmrtí. V Taliansku si nový 
koronavírus vyžiadal už 7503 mŕtvych, v stredu sa ich počet zvýšil o 683. Traja mŕtvi v stredu pribudli aj v 
susednom Česku a tak ich v krajine evidujú už šesť.Príznaky ochorenia COVID-19 sú horúčka, kašeľ, 
dýchavičnosť a bolesť svalov. Podozrenie je pri nedávnej návšteve krajiny, v ktorej sa potvrdil výskyt 
koronavírusu alebo kontakt s nakazenou osobou či niekým, kto sa vrátil zo zahraničia. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo desať nových ochorení, Maďarsko 

zastavuje kamióny (online) 
[26.03.2020; 24hod.sk; Z domova; 07:51; redakcia] 
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ŠTVRTOK 26. MARCA: Monitorujeme situáciu v súvislosti s koronavírusom. 
Koronavírus vo svete aj na Slovensku 
Online (minúta po minúte)11:08 Francúzsko začalo s evakuáciou pacientov s koronavírusom z najviac 

postihnutej oblasti Alsasko. Na evakuáciu používajú špeciálne upravený zdravotnícky rýchlovlak, ktorý je podľa 
francúzskeho ministerstva zdravotníctva prvým takýmto vlakom v Európe. Každý z jeho päť vozňov je vybavený 
nemocničným zariadením a lôžkami, v každom je anestéziológ, internista a štyri sestry. Vo Francúzsku podľa 
agentúry AP už registrujú 1300 mŕtvych na koronavírus, nakazených je vyše 25-tisíc ľudí.10:54 Do karanténnych 
centier ministerstva vnútra a obrany v meste Vysoké Tatry dorazilo v sobotu 194 Slovákov z Nemecka a z 
Holandska. Do hotela Granit v Tatranských Zruboch umiestnili do povinnej karantény 98 Slovákov, do zariadenia 
Kremenec v Tatranskej Lomnici 49 a do centra účelových zariadení na Štrbskom Plese 47 ľudí. 

10:47 Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach je 
momentálne hospitalizovaná len jedna pacientka s potvrdeným ochorením COVID-19, jej stav je momentálne 
stabilizovaný. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková. Ďalší dvaja hospitalizovaní pacienti na 
výsledok čakajú, zvyšní hospitalizovaní sú negatívni. Včera bolo na ambulancii vyšetrených 7 osôb, v drive-
through spravili 35 odberov. 

10:45 Vietnamská vláda umiestňuje všetkých, ktorí sa pre epidémiu koronavírusu vracajú zo zahraničia, do 
vojenských karanténnych táborov. Skončilo v ich už skoro 50-tisíc ľudí. Vietnam podľa agentúry Reuters eviduje 
zatiaľ len 148 nakazených COVIDom-19.10:31 Na Slovensku pribudlo v stredu desať nových prípadov 
koronavírusu. Informoval o tom úrad vlády. Počet pozitívnych testov tak vzrástol na 227. Ďalších 325 vzoriek bolo 
negatívnych, pričom celkovo v Slovenskej republike evidujeme 4 525 negatívnych prípadov. 

Ide o šesť mužov a štyri ženy. Tri prípady pochádzajú z karantény v Gabčíkove. 
muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
žena, okres Partizánske 
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muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie 
žena, okres Považská Bystrica 
muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda 
žena, karanténa Gabčíkovo 
muž, karanténa Gabčíkovo 
muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava 
muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska 
žena, okres Zlaté Moravce10:28 Viac ako tri štvrtiny obyvateľov Slovenska (75%) sa obáva, že oni osobne by 

sa mohli koronavírusom nakaziť. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Go4insight.10:13 V Rakúsku za 24 hodín 
stúpol počet nakazených nakazených o 619, aj vďaka masívnemu testovaniu, ktoré nariadil kancelár Sebastian 
Kurz. 

10:11 Polícia vyzýva vodičov, aby umožňovali prejazd vozidlám, ktoré prepravujú živé zvieratá a potraviny. 
Tieto vozidlá sú označené značkami. Ako informovala bratislavská krajská polícia, uvedené označenia 
nákladných motorových vozidiel odporučila Štátna veterinárna a potravinová správa. 

9:42 Počet ľudí nakazených koronavírusom v Česku se k štvrtkovému ránu zvýšil na 1 775 prípadov. Počas 
stredy pribudlo 291 prípadov. Desať ľudí sa už vyliečilo, šesť ochoreniu podľahlo, informuje Česká televize. 

9:39 Maďarsko spomaľuje až úplne zastavuje prechod a vstup kamiónovej dopravy na svoje územie, čo bude 
mať výrazné následky na dopravnú situáciu na území Slovenska, predovšetkým v okolí otvorených hraničných 
priechodov, upozorňuje polícia.V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite 
sem9:35 Trenčiansky samosprávny kraj ponúkne tri nevyužívané bývalé stredoškolské internáty ministerstvu 
vnútra alebo samosprávam na vytvorenie karanténnych priestorov. 

9:32 Chodníky a verejné priestranstvá v meste Krompachy v okrese Spišská Nová Ves trikrát do týždňa 

dezinfikujú. Mesto prijalo opatrenia nad rámec príkazov štátu už v polovici marca. Mestské auto, ktoré inak slúži 
na postrek chodníkov pri zvýšenej prašnosti, postrekuje krompašské ulice, autobusové zastávky, lavičky a 
bankomaty chloramínom, univerzálnym dezinfekčným prostriedkom. 

9:27 Spoločnosť CompuGroup Medical CGM dáva slovenským a českým lekárom dáva na bezplatné využitie 
komunikačnú platformu CLICKDOC TELEKONZULTACE. Umožňuje prepojenie lekára a jeho pacientov pomocou 
zabezpečeného video hovoru, dokáže realizovať vzdialené konzultácie s ľuďmi v karanténe, tehotenské 
konzultácie či vzdialenú starostlivosť o chronicky chorých pacientov. Môže byť tiež využitý na objednávanie 
eReceptov. Služba je pre každého lekára zdarma a bez záväzkov.9:08 Veľké množstvo pacientov predstavuje 
problém pre obmedzené priestory nemocníc. Talianska open source iniciatíva CURA prišla s nápadom, ako 
využiť lodné kontajnery na budovanie jednotiek intenzívnej starostlivosti. Prvý projekt už vzniká v talianskom 
Miláne.8:59 Rusko pre pandémiu nového koronavírusu od piatka pozastaví všetky medzinárodné lety. Nariadenie 
sa však nebude týkať letov, ktoré privezú ruských občanov z cudziny.8:37 Viac ako tisíc obetí nového 
koronavírusu majú už aj Spojené štáty americké. Do stredy večera tam zomrelo 1 041 nakazených osôb. Celkovo 
USA evidujú takmer 70-tisíc prípadov nákazy. 

8:21 Testy siedmich púchovských obvodných lekárov, ktorí sú od začiatku týždňa v karanténe, nepotvrdili 
nákazu koronavírusom. Napriek negatívnemu výsledku testov zostávajú lekári v karanténe a ich ambulancie 
zatvorené. 

8:11 Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair očakáva, že nebude lietať minimálne do júna. 
Oznámila to na svojej stránke. Svoje služby však ponúka vládam krajín EÚ na repatriačné lety alebo dopravu 
tovaru.8:04 Letisko v čínskom meste Wu-Chan ožije 8. apríla. Vláda povolí vnútroštátne lety, informovala stanica 
CNN. Naďalej však budú zakázané lety do Pekingu a medzinárodné linky.7:51 Odborníci z Fakulty 
biomedicínského inženýrství ČVUT v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Hradec vyvinuli pľúcny ventilátor pre 
pacientov s ťažkým priebehom Covid-19. „Kvalitou a bezpečnosťou má podobné vlastnosti ako ventilátor, ktorý sa 
používa na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ale nemá funkcionality nepotrebné pre pacientov s 
koronavírusom,“ opísal prístroj šéf výskumného tímu Karel Roubík.7:41 Združenie miest a obcí Slovenska zrušilo 
svoj plánovaný snem, ktorý sa mal konať v máji. Presúva ho na neskôr, predpokladá, že na jeseň, informoval 
riaditeľ kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.7:37 Anglická speváčka a televízna osobnosť Kelly Osbourne sa v 
súvislosti so šírením koronavírusu bojí o svojich rodičov a vyzvala ľudí, by zostali doma a nikam nechodili. Na 
službe Instagram vytvorila hashtag #StayHomeForOzzy. „Pravda je taká, že aj ja sa bojím. Obaja moji rodičia sú 
v rizikovej skupine, najmä môj otec. … Som doma kvôli mojej mame a otcovi. Ak nemáte nikoho, pre koho by ste 
mali zostať doma, prosím vás, #zostaňte doma kvôli Ozzymu,“ napísala 35-ročná dcéra Ozzyho a Sharon 
Osbournovcov.7:28 V Španielsku ochorelo takmer 6 500 zdravotníckych pracovníkov, čo je 13,6 percenta 
všetkých chorých a jedno percento zo všetkých pracovvných síl v zdravotníctve. Najmenej traja už zomreli, píše 
agentúra AP.6:24 Asociácia polikliník a zdravotníckych zariadení vyzýva vládu, aby pri rozdeľovaní ochranných 
pomôcok neuprednostňovala štátne nemocnice. Ako upozorňuje, pacienti s podozrením na infekciu najskôr 
prichádzajú k praktickým lekárom či špecialistom. Tí sú tak najviac ohrození. Ministerstvo zdravotníctva v stredu 
oznámilo, že respirátory dostanú prednostne tí poskytovatelia, ktorí majú najvyššiu pravdepodobnosť kontaktu s 
nakazeným pacientom. Sú to hlavne záchranky, urgentné príjmy a personál infekčných oddelení. Podľa 
ministerstva však pôjdu aj všeobecným lekárom či stomatológom. 6:16 Slovenské firmy pružne zareagovali, 
viaceré z nich začali vyrábať ochranné pomôcky, ktorých je na Slovensku kritický nedostatok. Ďalšou je 
topoľčianska OZETA NEO, ktorá namiesto pánskych oblekov teraz šije rúška. Doteraz už vyexpedovala viac ako 
50-tisíc kusov, informovala spoločnosť.6:12 Premiér Matovič označil rýchlotesty za nepresné a úplne zbytočné. 
Úrad verejného zdravotníctva však pripúšťa, že sa v určitých situáciách môžu zísť, napríklad pri zjavne chorom 
človeku odlíšiť, či má koronavírus alebo iné ochorenie.6:08 Rakúsko chce zaviesť plošné testovanie, denne 15-
tisíc vyšetrení. Predseda českého ústredného krízového štábu Roman Prymula podľa České televize chce 



dosiahnuť 10-tisíc testovaní denne. Na Slovensku sa naproti tomu denne vyšetrí len niečo vyše tristo vzoriek. 
Premiér Igor Matovič hovorí, že Slovensko by mohlo dosiahnuť kapacitu tritisíc testov denne. 

6:00 Počet potvrdených prípadov koronavírusu vo svete dosiahol vo štvrtok ráno 471 518, z toho 21 293 ľudí 
zomrelo a 114 444 sa úplne uzdravilo. 

6:00 Vitajte pri online prenose (minúta po minúte). Aj dnes vám prinesieme aktuálne informácie v súvislosti s 
pandémiou koronavírusu. Na Slovensku už máme 217 prípadov.Počet nakazených novým koronavírusom sa na 
Slovensku zvýšil o 12 na 217. Nové čísla v stredu oznámil premiér Igor Matovič.V utorok oznámili aj nových 40 
opatrení, ktoré schválila vláda a krízový štáb, okrem iného platí aj povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej 
domácnosti. V stredu vláda predstavila aj prvé sociálne opatrenia.Španielsko je už po Taliansku druhou krajinou 
na svete s najvyšším počtom úmrtí. V stredu tam zaznamenali 738 úmrtí, čo je najvyšší denný počet, čím sa 
celkovo čísla vyšplhali na 3434. Španielsko tak už prekonalo Čínu, kde evidujú 3 285 úmrtí. V Taliansku si nový 
koronavírus vyžiadal už 7503 mŕtvych, v stredu sa ich počet zvýšil o 683. Traja mŕtvi v stredu pribudli aj v 
susednom Česku a tak ich v krajine evidujú už šesť.Príznaky ochorenia COVID-19 sú horúčka, kašeľ, 
dýchavičnosť a bolesť svalov. Podozrenie je pri nedávnej návšteve krajiny, v ktorej sa potvrdil výskyt 
koronavírusu alebo kontakt s nakazenou osobou či niekým, kto sa vrátil zo zahraničia. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Milovníci kultúry nemusia zúfať ani v karanténe: SNG a múzeá sú online, 

tieto inštitúcie navštívite virtuálne 
[26.03.2020; cas.sk; Čas.sk; 07:45; TASR] 
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0 
Otvoriť galériu 
V rámci preventívnych opatrení pred šírením nového koronavírusu je aktuálne zatvorených všetkých 23 

kultúrnych inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK). 
Fotogaléria 
3 
fotiek v galérii 
Na svojich webových stránkach alebo prostredníctvom sociálnych sietí však ponúkajú návštevníkom aspoň 

virtuálnu návštevu ich priestorov a výstav, snažia sa organizovať interaktívne workshopy a ďalšie aktivity. “Mnohé 
z nich to poňali ako výzvu a rýchlo pochopili, že ak ľudia nemôžu za kultúrou, príde kultúra za nimi. Svoje chvíle si 
môžu s krajskou kultúrou krátiť tak dospelí ako aj deti. Virtuálne výstavy a prehliadky pripravilo deväť kultúrnych 
zariadení, ďalšie štyri sprístupnili online kreatívne činnosti. Župné kultúrne zariadenia s ponukou online aktivít 
nekončia, už v najbližšej dobe ju plánujú rozšíriť,” uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. 

Počas domácej izolácie môžu návštevníci virtuálne zájsť napríklad do Galérie umelcov Spiša v Spišskej 
Novej Vsi. Múzeum Spiša zasa ponúka virtuálne prehliadky priestorov Národopisného múzea v Smižanoch, 

Múzea Spiša ako aj kaštieľa v Markušovciach. 
Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove ponúka simulovanú prehliadku podzemnej 

vinohradníckej expozície kaštieľa. Virtuálnu prehliadku svojich priestorov pripravilo aj zrekonštruované 
Zemplínske múzeum v Michalovciach. V Baníckom múzeu v Rožňave môžu diváci nahliadnuť do prírodnej 
expozície a zážitkového centra Sentinel. Absolvovať môžu aj potulky po Dome tradičnej kultúry Gemera a 
Gemerskom osvetovom stredisku. Kraj pripravil aj virtuálnu prehliadku výstavy Verejnej knižnice Jána Bocatia v 
Košiciach Prvý dotyk so slobodou, ktorá je venovaná Nežnej revolúcii. 

Otvoriť galériu 
“Okrem virtuálnych prehliadok sa môže verejnosť zapojiť aj do kreatívnych aktivít, ktoré je možné robiť z 

domu. Napríklad Východoslovenská galéria v Košiciach pripravila kreatívne úlohy a návody Doma s VSG. Tipy na 
to, ako zamestnať deti počas karantény a užiť si popritom aj zábavu, ponúka Múzeum a Kultúrne centrum 
južného Zemplína pod názvom Inšpirujte sa,” uviedol Úrad KSK. 

Workshop – Vyrobme si bábku spustilo v pondelok (23. 3.) Bábkové divadlo v Košiciach. Každý deň ráno 
zverejní na facebooku video s inštruktážou, ako si zhotoviť bábku z materiálov, ktoré sú dostupné v každej 
domácnosti. Večer v bábkovom divadle bude patriť čítaniu rozprávok, ktoré bude streamované online. Krajská 
samospráva ďalej informuje, že Hvezdáreň v Michalovciach spustila na svojej webstránke vedomostné kvízy a 
Východoslovenské múzeum v Košiciach sprístupnilo svoje zbierky online aj prostredníctvom portálu 
www.pluggy.sk. 

Aj SNG ostáva s návštevníkmi v online spojení 
Slovenská národná galéria (SNG) dočasne uzavrela výstavné priestory, s pravidelnými návštevníkmi ostáva 

naďalej v bezpečnom online spojení. TASR o tom informovala PR manažérka Klára Hudáková. Prostredníctvom 
Facebooku, Instagramu, newslettera a novej pripravovanej sekcie webovej stránky záujemcom okrem online 
zbierok prinesie SNG priamo domov videá, rozhovory, ale aj virtuálne exkurzie, ktorými priblíži uplynulé a časom 
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aj nadchádzajúce výstavy. Rovnako pripravila galéria návody, ako kreatívne zabaviť alebo čosi naučiť svoje deti 
aj seba doma v obývačke, keď ponúka čítanie, ktoré spríjemní dlhú chvíľu. Otvoriť galériu 

Pre zvedavých sú pripravené zaujímavosti zo sveta umenia v novej sérii „Vedeli ste, že? Sedem vecí o …”, 
ktoré pripravujú kurátori, ale aj kolegovia z ďalších oddelení SNG. Aj toto provizórium berie galéria ako kreatívnu 
výzvu na to, ako môže fungovať online. Slovenská národná galéria od 10. marca do odvolania je pre verejnosť 
neprístupná. Opatrenie, týkajúce sa všetkých pracovísk SNG, prijalo vedenie zbierkovej inštitúcie v súvislosti s 
preventívnymi opatreniami voči šíreniu nového koronavírusu. Dočasné uzatvorenie sa týka aj mimobratislavských 
priestorov, Schaubmarovho mlyna v Pezinku, Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku, Zvolenského zámku vo Zvolene i 
Kaštieľa Strážky. 

0 
Foto: 
Koronavírus sa dotkol aj kultúry. Zdroj: TASR 
Hvezdáreň v 
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12. V Košickom kraji bude od štvrtka premávať o 156 spojov menej 
[26.03.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/kosickom-kraji-stvrtka-premavat-156-spojov-menej/2097910 

 
 

Košice 26. marca 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc) 
Košický samosprávny kraj od štvrtka mení prázdninový režim prímestských spojov, ktorý v kraji platil od 13. 

marca. Premávať bude o 156 spojov menej, ktoré v súčasnosti cestujúci nevyužívajú. Informovala o tom 
hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková 

Ilustračné foto 
Zmeny sa budú týkať oboch zmluvných dopravcov, spoločnosti ARRIVA Michalovce a eurobus. „Mnohé z 

našich autobusov nie sú v súčasnej mimoriadnej situácii využívané. Školy, inštitúcie či služby sú zatvorené a 
mnohí ľudia pracujú z domu. Tí, ktorí potrebujú chodiť do práce, preferujú z bezpečnostných dôvodov individuálnu 
dopravu. Nemáme v pláne spoje zrušiť, len dočasne upraviť ich režim. Prioritne budú obmedzené tie autobusové 
linky, ktoré sú využívané minimálne, alebo linky na trasách, ktoré obsluhujú iní dopravcovia. Cestujúci sa nemusia 
obávať, dopravná obslužnosť medzi mestami aj obcami bude zabezpečená,“ informoval košický župan Rastislav 
Trnka. 

Celkovo sa zmena dotkne 156 autobusových spojov, ktoré bežne najazdia 4 834 kilometrov denne. Ide o 
spoje v časoch, v ktorých cestujúci štandardne nedochádzajú do zamestnania. Pôjde napríklad o autobusy do 
Bardejovských kúpeľov, ktoré sú momentálne pre verejnosť zatvorené, obmedzené budú aj spoje na trase Košice 
– Humenné, Spišský Hrušov – Spišská Nová Ves, Trebišov – Sečovce či Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec. 

V autobusoch oboch dopravcov stále platí prísny hygienický režim. Sú čistené polymérovou dezinfekciou a 
cestujúci môžu nastúpiť, len ak majú chránené ústa aj nos. Cestujúcim sa tiež odporúča dodržiavať vzájomný 
odstup dva metre. 

Na uvedené obmedzenia nadviaže od 1. apríla mimoriadny cestovný poriadok, ktorý na území Košického aj 
Prešovského samosprávneho kraja upraví dopravnú obslužnosť. Pripravili ho jednotliví dopravcovia v spolupráci s 
IDS Východ. Rozsah služieb autobusových dopravcov bude znížený, pričom bude zodpovedať aktuálnym 
dopravným požiadavkám cestujúcej verejnosti. O podobe mimoriadneho cestovného poriadku budú cestujúci 
informovaní zvyčajným spôsobom na autobusových zastávkach, na stránkach dopravcov, samosprávnych krajov 
a na www.cp.sk. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Ulice v Krompachoch trikrát do týždňa dezinfikujú 
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Poprad 26. marca 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta) 
Chodníky a verejné priestranstvá v meste Krompachy v okrese Spišská Nová Ves trikrát do týždňa 

dezinfikujú. Mesto prijalo opatrenia nad rámec príkazov štátu už v polovici marca. Mestské auto, ktoré inak slúži 
na postrek chodníkov pri zvýšenej prašnosti, v tejto dobe postrekuje krompašské ulice, autobusové zastávky, 
lavičky a bankomaty chloramínom, univerzálnym dezinfekčným prostriedkom. Aj takto sa samospráva usiluje 
chrániť svojich obyvateľov 

https://www.hlavnespravy.sk/kosickom-kraji-stvrtka-premavat-156-spojov-menej/2097910
https://www.hlavnespravy.sk/ulice-krompachoch-trikrat-do-tyzdna-dezinfikuju/2098305


Na snímke primátorka mesta Krompachy Iveta Rušinová 
„Dezinfekcia by mala pomôcť väčšej čistote verejných priestranstiev. Verím, že aj toto pomôže mestu a 

zabráni šíreniu nákazy. Na záberoch z Talianska som videla, ako dezinfikujú ulice. Tak, ak je to účinné, prečo by 
sme to neurobili aj my,“ vysvetlila Iveta Rušinová, primátorka Krompách (nez.). 

V meste začali aj častejšie odnášať komunálny odpad. Predtým vysypávali kontajnery dvakrát, teraz trikrát do 
týždňa. Okrem toho platí prísny zákaz a pokuta za hrabanie sa v kontajneroch. „Ak niekto nakazený vyhodí 
papierovú vreckovku, môže sa to preniesť na človeka, ktorý sa hrabe v kontajneri,“ dodala primátorka. 

Krompašania tiež nesmú na uliciach, či z balkónov odhadzovať ohorky z cigariet, ktoré môžu byť zdrojom 
nákazy. Na verejnosti sa môžu zhromažďovať maximálne traja ľudia, vrátane detí, hrajúcich sa vonku, na čo 
dozerá mestská polícia. 

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine 
zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia škôl do odvolania. Vláda SR 
tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú 
zdravotnú starostlivosť. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami. Každú nedeľu budú 
zatvorené aj potraviny, drogérie, lekárne, predajne tlače či krmív pre zvieratá. Dôchodcovia budú mať na nákupy 
vyčlenený čas od 9:00 do 12:00. Zavádza sa tiež povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej domácnosti. Aktuálne 
je na Slovensku potvrdených 216 prípadov koronavírusu. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Košický samosprávny kraj pripravil v regiónoch desať karanténnych 

zariadení s kapacitou 3500 lôžok 
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Košice 26. marca 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván) 
Košický samosprávny kraj (KSK) v súvislosti s hrozbou nového koronavírusu pripravuje karanténne 

zariadenia, ktoré využijú aj zdravotníci. Pre prípad potreby je aktuálne k dispozícii celkovo desať takýchto 
zariadení v jednotlivých regiónoch kraja, väčšinou ide o stredoškolské internáty s kapacitou viac ako 1200 izieb a 
3500 lôžok. Aktuálne sa uskutočňuje dezinfekcia školských internátov, ktoré sú z dôvodu prerušenia výučby 
prázdne, informoval o tom v stredu Úrad KSK 

Ilustračné foto 
„Aj napriek tomu, že situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu je v našom kraji relatívne pokojná, 

môže sa to rýchlo zmeniť a my chceme byť v tejto ťažkej dobe čo najnápomocnejší, a hlavne pripravení. V 
každom regióne nášho kraja sme preto zabezpečili ubytovacie kapacity pre prípad ubytovania záchranárov, 
ozbrojených zložiek, dobrovoľníkov, ale aj každého ohrozeného alebo nakazeného človeka,“ uviedol predseda 
KSK Rastislav Trnka. 

Dezinfekciou už prešiel internát a hotel pri Hotelovej akadémii v Košiciach, kde je k dispozícii 155 lôžok. „Už 
dnes budú v týchto priestoroch ubytovaní prví záchranári z košickej záchranky, ktorí musia byť 48 hodín v 
karanténe, postupne tu budú ubytovaní aj lekári a ďalší zdravotníci. V záujme ochrany ich zdravia sme ochotní 
poskytnúť im náhradné ubytovanie. Situácia sa mení zo dňa na deň, chceli sme preto vopred pripraviť naše 
zariadenie pre prípad potreby,“ dodal Trnka. Uvoľnené priestory budú okrem zdravotníckeho personálu, hasičov 
či policajtov v prípade krízy slúžiť aj pre tých, ktorí budú musieť byť v povinnej karanténe. 

V rámci kraja je pripravená Škola v prírode Kysak, v Košiciach bude pre prípad potreby k dispozícii aj školský 
internát na Medickej ulici a internát pri Strednej odbornej škole (SOŠ) Grešákova. V Rožňave kraj vyčlenil internát 
pri Obchodnej akadémii na Ulici akademika Hronca, v Michalovciach je to internát Dúha na Špitálskej ulici, v 
Spišskej Novej Vsi školský internát pri hotelovej akadémii. V Sobranciach je ako karanténne zariadenie 

pripravená zrekonštruovaná turistická ubytovňa v správe SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach a vo Viničkách 
turistická ubytovňa pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku. 

Na riešenie situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 vyčlenil KSK z rezervného fondu 3.065.000 eur. 
Použité budú najmä na nákup ochranných pomôcok, dezinfekčných prostriedkov či prípravu a zabezpečenie 
karanténnych zariadení. 

[Späť na obsah] 
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