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TEXTY

Spišská Nová Ves

1. Za manželstvo s cudzincami zinkasovali tisíce eur
[21.05.2020; Korzár; REGIÓN; s. 2; tasr]

Teraz im hrozí väzenie.
MOLDAVA  NAD  BODVOU,  UBĽA,  KROMPACHY.  Vyšetrovateľ  Národnej  jednotky  boja  proti  nelegálnej

migrácii  ÚHCP Prezídia  Policajného zboru (PPZ) vzniesol  obvinenie piatim ženám z východného Slovenska,
ktoré sa mali za odmenu podieľať na uzatvorení účelových sobášov s cudzincami pochádzajúcimi z tretích krajín.
Informovala  o  tom  hovorkyňa  PPZ  Denisa  Bárdyová.  K  trestnému  činu  prevádzačstva  spáchaného  formou
účelových  sobášov  došlo  podľa  Bárdyovej  v  troch  prípadoch  pred  dvomi  rokmi,  ktoré  polícia  odhalila  a
zadokumentovala. V prvom prípade si obvinená Rolanda R. z Moldavy nad Bodvou (okres Košice-okolie), v tom
čase 18-ročná,  vzala  v  Írsku  31-ročného občana  Pakistanu.  „V  druhom prípade  mala  Ingrid  D.  nahovoriť  k
uzatvoreniu účelového sobáša vo Veľkej Británii v tom čase 23-ročnú Veroniku Š. z Uble (okres Snina). Mala jej
tiež zabezpečiť ubytovanie v meste Bristol a všetky doklady potrebné na uzatvorenie manželstva. K sobášu bez
toho, aby si manželia rozumeli, došlo a ‘nevesta’ si vzala 28-ročného občana Bangladéša," uviedla Bárdyová.
Tretí prípad sa odohral v Rakúsku. Denisa Ž. mala nahovoriť Michaelu M. z Krompách (okres Spišská Nová Ves)
na sobáš s cudzincom. V čase sobáša mala 20 rokov a za finančnú odmenu sa jej manželom stal občan Egypta.
„Vo všetkých prípadoch išlo obvineným o finančný prospech, ktorý získali  v celkovej  výške okolo 4 000 eur.
Obvinené ženy sú stíhané na slobode a za uvedený zločin im hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov,"
dodala Bárdyová. (tasr)

[Späť na obsah]

2. KoronaStar
[21.05.2020; Plus 7 dní; SPOLOČENSKÁ RUBRIKA; s. 76,77; kd]

TEXT: (kd)
Z rómskej dôchodkyne Gizky Mižigárovej sa v čase pandémie stala hviezda slovenskej popmusic
Nasaďme si hrušky,  aha, aha, nasaďme si hrušky,  aha, aha… ozýva sa posledné týždne z internetového

priestoru.  Nejde  o jarnú  ovocinársku  výzvu,  týmto  popevkom  reagovala  slovenská  kapela  Smola  a Hrušky
na koronakrízu. Veľkou inšpiráciou pre nich bola Gizka Mižigárova zo Žehry, ktorá prostredníctvom markizáckych
Televíznych  novín vyslala  do sveta pozoruhodné posolstvo.  „A za to máme tie hrušky,“  vyhlásila  ešte v marci
rezolútne osadníčka, pričom si ochrannú pomôcku proti koronavírusu zamenila s ovocím.



ĽUDOVÁ TVORIVOSŤ NEMÁ HRANÍC
Replika odznela v reportáži  Jána Tribulu,  ktorý bol  niekoľko týždňov  v rómskych osadách varený-pečený,

odhadom po nich najazdil  viac než 2-tisíc kilometrov. „Tí ľudia sú bezprostrední,“  hovorí markizácky reportér.
„Keď nakrúcame, vždy sa niekto príde posťažovať, úpenlivo chce národu niečo zvestovať. Ale keď prišla korona,
aj my sme sa týždeň učili, ako sa slovo rúško skloňuje. Čo by sme chceli? Aby pani v osade vedela, že to nie sú
hrušky?“ pýta sa už zmierený s ohlasmi. „Ľudová tvorivosť potom nemá hraníc. Ľudia hneď sadajú k počítačom
a začnú tvoriť, ako keby žiadnej inej roboty nemal i .“

V prípade  slovenských  muzikantov,  ktorí  sú  tretí  mesiac  bez  roboty,  to  sedí.  V momente,  keď  Gizka
prednášala národu, pred televízorom sedel pesničkár a líder kapely Smola a Hrušky Jozef Spoko Kramár. „Hneď
mi napadlo, že toto je fenomén,“ povedal a dva dni nato začal pracovať na novej pesničke s názvom Nasaďme si
hrušky. „Keďže sme kapela Smola a Hrušky, bol by hriech nepoužiť to. Bol som práve v karanténe na Liptove
a za tri dni sme mali všetko hotové aj s videoklipom.

Ľudia si to potom zobrali za svoje aj preto, že v pesničke sme vyzdvihli tiež prácu lekárov, predavačiek a ľudí
v prvej línii. Gizke Mižigárovej sme sa poďakovali za inšpiráciu a do osady sme potom doniesli rúška aj droždie,“
priznal líder kapely, pochádzajúcej zo Spišskej Novej Vsi. „Takže v Žehre a iných osadách sme boli ikskrát, sú
súčasťou našich životov. Myslím, že to teraz nemali ľahké, ale skvelo to zvládli.“

UŽ NECHCÚ BYŤ V KLIPE
Zo  Spokovej  autorskej  dielne  vyšli  počas  pandémie  aj  iné  koronasongy.  Jeho  pesnička  Diabetická

nadväzovala zase na výrok Gizkinej susedy z osady, ktorý takisto odznel v Televíznych novinách. „Lýdia mi prišla
oznámiť,  že odpadla,  lebo nemá mäso.  A diabetici  potrebujú päťkrát  denne po desať  dekov,“  tvrdí  s vážnym
hlasom Ján Tribula. „Keď to strihám, beriem to ako vyjadrenie respondenta a ani sa mi to nezdá vtipné. Zistím to,
až keď mi po odvysielaní reportáže začnú cinkať na mobile správy. Lýdiu začali výživoví poradcovia označovať,
že ‚názor odborníčky‘,  a vznikla ďalšia pesnička. Teraz sa mi stáva, že ak má niekto pocit,  že mi nepovedal
do mikrofónu práve niečo dobré, príde za mnou, že by bol nerád v klipe. Ale čo ja s tým mám?“ smeje sa reportér.

V každom prípade, zvesti sa v osade šíria rýchlejšie než akýkoľvek vírus. Napriek chudobe sú jej obyvatelia
technicky dobre vybavení a chytajú internetový signál. „Čo viem, sledujú všetko. Ono to funguje tak, že keď ja
nakrúcam ľudí v osade, šiesti  snímajú mňa na svoje mobily.  Ale počas korony by s nimi určite nikto nechcel
meniť,“ uzavrie Ján Tribula vážnejšie.

Ako televíznemu reportérovi mu totiž nie vždy bolo do smiechu. Sám niekoľko týždňov prichádzal do styku
s kontaminovanými, v osadách aj mimo nich. Nemal strach? „A čo by mi to pomohlo, keby som sa posťažoval?
Bohužiaľ, nemám dabléra. Snažil som sa chrániť, ako sa dalo. Všade som nosil rúško a čiapku. A každý deň som
si pral všetky veci,“ uzavrel reportér z prvej línie, ako koronu prežil v zdraví.

foto:
KONEČNE „NA SLOBODE“
Po tom, čo Žehru znova otvorili, reportér Ján Tribula si urobil s miestnymi selfie.
AJ TY, LÝDIA?
Okrem Gizky sa do pesničky dostala aj jej suseda z osady.
NASAĎME SI HRUŠKY
Klip sa začína Gizkiným výrokom.
TVORIL V KARANTÉNE NA LIPTOVE
Líder kapely Smola a Hrušky Jozef Spoko Kramár.
HVIEZDNA GIZELA
Aj s rodinou bola „uväznená“ v Žehre, napriek tomu, alebo práve preto, sa stala slávnou.

[Späť na obsah]

3. Embraco hlási prepúšťanie
[21.05.2020; Korzár; REGIÓN; s. 7; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ]

O PRÁCU MÁ PRÍSŤ DVESTO ZAMESTNANCOV
Ide o pracovníkov priamo z výroby.
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Embraco v  Spišskej Novej Vsi ohlásilo hromadné prepúšťanie. O prácu by malo v

priebehu júna až októbra prísť dvesto ľudí. Ide o zamestnancov priamo z výroby, ktorí majú zmluvy na dobu
neurčitú. Firma už v apríli avizovala, že nepredĺži zmluvy zhruba stovke zamestnancov. Hromadné prepúšťanie je
tak ďalším nepopulárnym krokom vedúcim k zvýšeniu nezamestnanosti v Spišskonovoveskom okrese.

Odstávky výroby i nepredĺženie zmlúv
Embraco ohlásilo začiatkom apríla prerušenie výroby na desať dní. Dôvodom bol nedostatok komponentov od

talianskeho dodávateľa. Koncom apríla pristúpili k ďalšej odstávke, tentoraz na päť dní. Dôvodom druhej odstávky
bol slabší odbyt výrobkov. Niektorým zamestnancom už vtedy firma nepredĺžila pracovné zmluvy. Závod, ktorý
vyrába kompresory do chladiarenských zariadení, zamestnáva približne 2 200 ľudí. Počas prerušenia výroby do
práce chodilo 220 z nich. Ostatní ostali doma bez zníženia platu. Po dohode s odborármi po Veľkej noci čerpali tri
dni dovolenky a jeden deň si nadpracovali dodatočne.

Rozhodne dôchodkový vek aj pracovný výkon



Ako v stredu dopoludnia informoval predseda odborovej organizácie OZ Kovo Juraj Hojnoš, zamestnávateľ
odborárov pozval na stretnutie, kde ich informoval o hromadnom prepúšťaní. „My sme požiadali o podmienky,
ktoré sú z legislatívy povinné a ktoré nám majú dať. Konštatovali sme, že nie sú kompletné a požiadali sme o ich
doplnenie. Zamestnávateľ by mal začať prepúšťať od 21. júna a ukončiť k 31. októbru. Ide o zhruba dvesto ľudí
zamestnaných na dobu neurčitú,“ spresnil Hojnoš. Podľa Hojnoša sa firma pri prepúšťaní bude rozhodovať podľa
dvoch kritérií. „V oficiálnom doklade zamestnávateľ uviedol senioritu a výkon práce, ale bližšie to nešpecifikoval,
takže nevieme povedať, ako to budú aplikovať do praxe,“ doplnil Hojnoš. Dôvodom avizovaného prepúšťania je
pokles dopytu po kompresoroch, ktoré spoločnosť Embraco vyrába. Hojnoš si myslí, že ak objednávky a výrobné
kapacity budú naplnené, spoločnosť ustúpi od tohto zámeru. „Firma objednávky vidí maximálne na jeden štvrťrok,
ale na ďalšie mesiace ich nepoznáme,“ uviedol Hojnoš.

Nepomohlo ani zníženie miezd THP pracovníkov
Plánované prepúšťanie je súčasťou tzv. optimalizačných procesov, ktoré v Embracu prebiehajú už od januára.

„Dá sa povedať, že zamestnávateľ sa dosť netradične postavil k tomu, ako riešiť túto krízu. Začalo sa to THP
zamestnancami,  ktorí  dostali  ponuku  rozviazať  pracovný  pomer  dohodou.  Ďalej  im  ponúkol,  aby  podpísali
dvadsaťpercentné zníženie mzdy s tým, že on zachráni pracovné miesta. V podstate môžem skonštatovať, že nie
je to pravda. Napriek tomu, že sa vzdali tých dvadsiatich percent, zamestnávateľ sa chystá hromadne prepúšťať,“
zdôraznil predseda odborov. Prepúšťanie sa bude týkať operátorov, nastavovačov aj zmenových majstrov.

Dostali dotácie, aj tak prepúšťajú
Embraco pred časom podalo žiadosť na dotáciu od štátu na mzdy v dôsledku koronakrízy,  ktorú mu štát

schválil.  Peniaze  by  mali  byť  už  aj  na  účte.  Podľa  našich  informácií  Embraco  žiadalo  o  dotáciu  na  1  800
zamestnancov. Výška dotácie na jedného zamestnanca je približne 90 eur. Napriek tomu sa spoločnosť rozhodla
hromadne  prepúšťať.  „To  je  možno  aj  otázka  pre  politikov,  ako  je  možné,  že  korporácie  napriek  tomu,  že
hromadne prepúšťajú,  sú podporované dotáciami,“ zamyslel  sa Hojnoš. Podľa našich informácií Embraco má
problém aj s nesolventnými odberateľmi. „Vzhľadom na ich upozornenia, že nebudú schopní zaplatiť, Embraco sa
rozhodlo nedodávať týmto odberateľom,“ doplnil Hojnoš.

Hromadné prepúšťanie ohlásili na úrade práce
Informáciu o plánoch najväčšieho zamestnávateľa na Spiši  pristúpiť  k hromadnému prepúšťaniu potvrdila

riaditeľka  spišskonovoveského  úradu  práce  Janka  Brziaková.  V  stredu  dopoludnia  ju  navštívili  zástupcovia
vedenia firmy.  Prepúšťanie v Embracu tak bude viesť  k zvýšeniu  počtu nezamestnaných.  Aktuálne je  miera
nezamestnanosti v okrese Spišská Nová Ves na úrovni zhruba deviatich percent, v Gelnickom okrese zhruba
jedenásť. „Nie je to isté, že príde do evidencie všetkých dvesto ľudí. Niektorí si nájdu zamestnanie hneď, iní pôjdu
na péenku, niektorí budú dobrovoľne doma. Ale dvesto ľudí, ak bude tento počet naozaj prepustených, urobí v
okrese ako Spišská Nová Ves nárast nezamestnanosti zhruba o jedno percento,“ uviedla Brziaková. Čo sa týka
štátnej dotácie na mzdy v čase koronakrízy, Brziaková vysvetlila, že spoločnosti v žiadosti o takúto dotáciu dávajú
aj  čestné  prehlásenie.  „V  ňom  prehlásia,  že  ľudí,  na  ktorých  dostanú  štátnu  pomoc  –  dotáciu  z  dôvodu
koronakrízy, neprepustia do dvoch mesiacov po prevzatí pomoci. Dotácia na jedného zamestnanca závisí od jeho
mzdy. Embraco pri žiadosti uviedlo pokles tržieb,“ vysvetlila Brziaková.

Prepúšťanie prekvapilo
„Ja som sa to dozvedel dnes, ešte neviem, aká je nálada, nevidel som sa s kolegami. Možno sa to očakávalo,

ale pre mňa je to skôr prekvapenie. Mali sme odstávky a hovorili sa vo firme rôzne veci, ale každý čakal, že k
prepúšťaniu nedôjde. Niektorí kolegovia berú odstávky, že môžu byť s deťmi, iní horšie, že majú len 60 percent
mzdy.  Prísť  v  súčasnosti  o  prácu nie  je  jednoduché.  Optimalizácia  procesov sa  dotkla  aj  mňa a  nebolo to
príjemné,“ zamyslel sa Marek Straka, zástupca zamestnancov. Podľa neho kritériá prepúšťania, akými sú vyšší
vek a nižšia výkonnosť v práci, sú zvláštne. On sám má odrobených 18 rokov. „Aj ja som takto ohrozený. Starší
zamestnanci  majú  väčšiu  prax,  sú  opatrnejší  čo  sa  týka  bezpečnosti  pri  práci,  čo  je  výhoda.  Zrejme starší
zamestnanci sú nákladnejší pre firmu,“ dodal Straka.

Stanovisko vedenia firmy
Spoločnosť Embraco Slovakia, súčasť korporácie Nidec, začala diskutovať s odborovým zväzom a úradom

práce o možnosti hromadného prepúšťania. Je spôsobené dlhodobejším poklesom dopytu z dôvodu celosvetovej
pandémie koronavírusu. „S poľutovaním musím oznámiť, že v najbližších mesiacoch budeme musieť ukončiť
pracovný pomer s približne 200 kolegami,” uviedol generálny riaditeľ Marcelo Borba. Spoločnosť čelí rapídnemu
poklesu objednávok už vyše mesiaca. V apríli a máji niekoľkokrát prerušila výrobu. Od mája prešli administratívni
zamestnanci na 3-mesačný úväzok skrátený o 20 %. Firma taktiež požiadala o štátne dotácie. Ani tieto opatrenia
však nedokážu vykompenzovať  straty spôsobené aktuálnym zníženým dopytom. „Situácia na trhu sa mení z
týždňa na týždeň a niektorí zákazníci  postupne rušia už potvrdené objednávky. Aj keď sme prepúšťanie ešte
nedávno nepredpokladali,  napokon sa mu nedalo vyhnúť.  Týmto nepopulárnym krokom sa snažíme ochrániť
prácu a príjem pre zostávajúcich vyše 1900 zamestnancov a udržateľnosť našej spoločnosti,” dodal M. Borba.
„Kolegom pomôžeme v maximálnej možnej miere. Poradíme im, ako ďalej postupovať, pomôžeme s napísaním
životopisu či žiadosti o prijatie do zamestnania, poskytneme kontakty na pracovné agentúry. Zamestnanci budú
mať ešte mesiac po ukončení pracovného pomeru k dispozícii nonstop linku s odborníkmi na právne, finančné či
psychologické poradenstvo,” doplnila Emília Gondeková z oddelenia komunikácie a spoločenskej zodpovednosti.
MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ
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4. Ekonomický newsfilter: Aj medzi mladými, aj v mestách je väčšina proti 
nedeľnému predaju

[21.05.2020; dennikn.sk; Ekonomický newsfilter; 06:09; Deník E]

https://dennikn.sk/1901114/ekonomicky-newsfilter-aj-medzi-mladymi-aj-v-mestach-je-
vacsina-proti-nedelnemu-predaju/

Dobrý deň,
už nás ani neprekvapuje, že každé nové číslo o ekonomike nás prekvapí tým, že je ešte horšie, ako sme

čakali. Včera bola na rade aprílová štatistika nezamestnanosti.
Štvrtkový Ekonomický newsfilter má 1000 slov, čo sú 4 minúty čítania. Pripravil Konštantín Čikovský.
1. Aj nezamestnanosti sa darí viac, ako sme dúfali
Evidovaná nezamestnanosť na Slovensku v apríli stúpla rýchlejšie, ako sa očakávalo.
* Pribudlo 38-tisíc nezamestnaných, celkovo ich je vyše 180-tisíc pripravených nastúpiť do práce.
* Miera nezamestnanosti rástla z 5,2 percenta o 1,4 bodu na 6,6 percenta a dostala sa tak na úroveň spred

troch rokov.
* Nezamestnanosť rástla vo všetkých regiónoch, najviac v Prešovskom kraji, kde už prekročila desať percent.
Čo  je  za  prekvapivo  silným  rastom:  Jeden  z najlepších  slovenských  analytikov  zamestnanosti  Ľubomír

Koršňák  z UniCredit  Bank  hovorí,  že  ho  taký  prílev  nezamestnaných  už  v apríli  prekvapil.  Vzhľadom  na
výpovedné lehoty sa očakávalo, že silnejší nával sa začne až od mája.

Koršňák  si  to  vysvetľuje  napríklad  tým,  že  pomoc  štátu  mnohých  podnikateľov  neoslovila,  a preto  sa
s blízkymi zamestnancami dohodli, aby sa na istý čas registrovali na úradoch práce.

Vrchol nezamestnanosti sa očakáva na jeseň na úrovni do desať percent.
Viac  o téme:  Ekonóm  Koršňák:  Taký  silný  nárast  nezamestnanosti  už  v apríli  sme  nečakali  (Marianna

Onuferová/E)
2. Zákaz nedeľného predaja má znova silnejšie argumenty
Prvý čerstvý prieskum verejnej mienky potvrdil,  že väčšina obyvateľov Slovenska podporuje pokračovanie

v zákaze nedeľného predaja aj po koronakríze.
Viac  ako  tri  štvrtiny  dospelých  obyvateľov  tvrdia,  že  ak  by  bolo  na  nich,  väčšie  predajne  potravín

a supermarkety by boli zatvorené, aj keď pominú protipandemické opatrenia.
* Podpora nedeľného zákazu je ešte silnejšia u ľudí, ktorí pracujú v maloobchode, čo podporuje tézu, že aj títo

ľudia si to želajú napriek hrozbe zníženia príjmov alebo práce.
* Ako sa očakávalo, menšia podpora pre nedeľný zákaz je vo väčších mestách a medzi mladšími ľuďmi. Aj

tam je však súhlas so zatvorenými potravinami v nedeľu jasne väčšinový.
*  Agentúra  2muse  sa  na  názory  na  nedeľný  predaj  pýtala  reprezentatívnej  vzorky  tisíc  respondentov

začiatkom mája, keď už všetci mali niekoľkotýždňové skúsenosti so zavretými obchodmi v nedeľu.
*  Prieskum  2muse  hovorí  síce  len  o „predajniach  potravín  a supermarketoch“,  ale  jeho  výsledky  možno

prenášať  aj  na  celkový  názor  na  nedeľný  predaj:  „Vzhľadom  na  vysoký  súhlas  spotrebiteľov  s nedeľným
zatvorením predajní potravín je veľmi pravdepodobné, že by ľudia podobne reagovali aj na otázku o nedeľnom
obmedzení celého maloobchodného predaja,“ tvrdí výskumníčka z agentúry 2muse Stanislava Púčková.

Prečo je to dôležité: Vládna koalícia je na jednej strane dohodnutá, že po pandémii nedeľný predaj znova
povolí, ale viacerí vrcholní politici dávajú najavo, že by napriek tomu privítali voľnú nedeľu.

*  SaS  ako  najväčší  koaličný  zástanca  slobody  nedeľného  nakupovania  už  preto  pragmaticky  prišiel
s alternatívou, že obchody by v nedeľu ostali otvorené, ale predavačky a predavači by si mohli uplatniť výhradu
svedomia (podporil ich v tom včera napríklad aj reťazec Nay).

* Ako ďalší významný smer kompromisu sa javí možnosť povoliť nedeľné nakupovanie len doobeda.
* Rozdiely sú aj medzi obchodníkmi. Veľké potravinové reťazce sú za zákaz, pretože by tým zvýšili svoje zisky

(rovnaké tržby pri nižších prevádzkových nákladoch).
* Strach zo zavretej  nedele majú naopak predajcovia,  ktorí sa viac spoliehajú na impulzívne nákupy.  Ide

napríklad o predajne obuvi, šiat či elektroniky. Zákaz nedeľného predaje by však znížil nielen ich tržby, ale ďalej
by okresal aj výkon ekonomiky. 

3. Štát prinútil klientov cestoviek, aby im dávali pôžičky až do jesene 2021
Parlament  schválil  ochranu cestovných kancelárií  pred rizikom, že  veľa ich klientov si  za neuskutočnené

zájazdy v jari a lete tohto roka vypýta okamžite peniaze.
*  Zákon  rieši  problémy  cestoviek  tak,  že  oslabuje  práva  spotrebiteľov.  Tí  musia  súhlasiť  s náhradným

zájazdom, ktorý im poskytne cestovka, alebo musia na vrátenie peňazí za preddavok alebo celý zaplatený zájazd
čakať až do septembra budúceho roka.

* Presun problému z cestoviek na ich klientov kritizovala už oficiálne aj Európska komisia, pretože Slovensko
je už trinástou krajinou Únie, ktorá takýto postup zvolila.

* Slovensko chce zmierniť zásah tohto opatrenia tým, že vymedzilo päť skupín obyvateľov, ktoré môžu žiadať
o vrátenie  peňazí  okamžite.  Ide  o seniorov  nad  65  rokov,  čerstvo  nezamestnaných,  tehotné  ženy,  ľudí
poberajúcich podporu v koronakríze a osamelých rodičov.
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Ako  mohla  vláda  vyriešiť  problém  bez  poškodenia  spotrebiteľov:  Systém  záruk  a poistení  za  cestovné
kancelárie by sa bez zásahu štátu v kríze zrejme rozsypal, vláda však mohla garantovať jeho záväzky. Klienti by
tak neboli pod tlakom a zároveň by neriskovali, že o svoje peniaze prídu v skrachovaných cestovkách.

Viac o téme:  Seniori  nad 65  rokov  sa dostanú k peniazom namiesto  zrušených dovoleniek  skôr  (Denisa
Čimová/E)

4. Pomoc sa pomaly rozširuje
Aj včera pribudli oznamy o rozširovaní pomoci podnikateľom postihnutým krízou.
Poskytovanie pomoci sa predlžuje z troch mesiacov na päť. Zatiaľ sa vyplácali len peniaze za marec, zbierali

žiadosti za apríl a sľúbené bolo aj delenie pomoci za máj.
Teraz  vláda  rozhodla,  že  pomoc  by  mala  v rovnakej  miere  fungovať  pre  podnikateľov  s uzavretými

prevádzkami a prepadom tržieb aj za jún a júl.
* Za marec, keď boli prevádzky zavreté len polovicu mesiaca, vyplatil štát na podporu zamestnanosti pre 360-

tisíc ľudí 63 miliónov, čo je v priemere 172 eur na jedného človeka.
* Ak by mala pomoc pokračovať v podobnej intenzite aj v mesiacoch, kde už pandémia úradovala celý čas,

tvorila by priemerná náhrada na zamestnanca približne 30 percent priemernej hrubej mzdy v hospodárstve.
Zväčšuje  sa  možnosť  odkladu  sociálnych  odvodov.  Konkrétne  ide  o sociálne  odvody  za  SZČO

a zamestnávateľov pri firmách, ktorým klesol obrat o najmenej 40 %.
* Doteraz bola možnosť odkladu platby odvodov len za marec, teraz pridali aj apríl a máj.
* Okrem toho sa posunula dĺžka odkladu, doteraz to bolo do začiatku augusta, teraz to bude až do konca

roka.
* Sociálna poisťovňa zároveň sľubuje, že už by sa nemalo stávať, aby firmy, ktoré požiadajú o odklad splátok,

automaticky vešali aj na zoznam neplatičov.
* Naďalej platí, že za apríl štát odpúšťa odvody tým, ktorí mali prevádzku zatvorenú aspoň 15 kalendárnych

dní. Žiadne ďalšie odpúšťanie odvodov sa zatiaľ nechystá.
Pomoc od štátu sa nebude evidovať ako príjem. Peniaze, ktoré dostali podnikatelia od štátu ako príspevok na

pomoc v kríze, sa nebudú v ďalších mesiacoch rátať ako normálny príjem. Dôležité to je najmä preto, lebo výška
pomoci a vôbec nárok na ňu sa často odvíja od veľkosti prepadu príjmov.

Čo je za tým: Záujem o štátnu pomoc podnikom je zatiaľ nízky a na vine je chaos v jej poskytovaní. Jeden zo
spôsobov, ako tento neúspech znižovať, je rozširovať pomoc vo veľkosti aj v dĺžke trvania, o čo sa vláda v malých
krokoch pokúša.

5. Krátke správy o prebúdzaní a prepúšťaní:
*  Výskumno-výrobné centrum na batérie  do elektromobilov za 100 mil.  eur  postaví  firma InoBat Auto vo

Voderadoch. Vyrábať chce už na budúci rok. Naďalej platí aj jej plán v ďalšej fáze spustiť veľkú batériovú fabriku
pri Košiciach.

* V súčasnej fáze uvoľnenia protipandemických opatrení by podľa odhadu generálneho manažéra Asociácie
hotelov a reštaurácií Mareka Harbuľáka na Slovensku mohla byť otvorená približne polovica gastroprevádzok.

* Výrobca chladiarenských kompresorov Embraco v Spišskej Novej Vsi ohlásil na jún až október prepustenie
200 ľudí. Stovke ďalších nepredĺžil zmluvy už v apríli, podnik pred krízou zamestnával 2200 ľudí.

Viac textov za vaše predplatné:
Slovenské elektrárne ešte nekrachujú, ale SaS myslí aj na tento čierny scenár - Ján Kováč o tom, čo robiť

s podnikom, ktorého najväčším veriteľom je pološtátna ruská banka.
Týždeň v európskej ekonomike: Hádka o obnove európskej ekonomiky pokračuje - Radovan Geist a Marián

Koreň z Euractivu sumarizujú
SPP tento rok zase doplatí na staré dohody s Gazpromom - Karel Hirman o rope a plyne 
Nedal by som vám ani korunu. Biznismeni sa sporili s akademikmi pre krízu na prestížnej fakulte - Vladimír

Šnídl o spore na FIIT
Topmanažér v letectve Sedlacký: Letenky stúpnu aj na dvojnásobok, kríza najviac zasiahne nízkonákladovky

ako Ryanair - Miro Kern sa rozprával so slovenským manažérom o budúcnosti letectva
Prima banka kritizuje dohodu s vládou: Odklady splátok pomáhajú najmä veľkým bankám - Martina Kláseková

sa pýtala bánk na štátnu pomoc
Požiadali ste o odklad či odpustenie sociálnych odvodov? Skontrolujte si, či nie ste na zozname dlžníkov -

Zuzana Kollárová o bizarnostiach štátnej pomoci
Koronakríza nás nebrzdí. Ešte viac ukázala, ako Európe chýbajú vlastné batérie do elektromobilov, hovorí šéf

InoBatu - Ivan Haluza o pokračovaní investície do bateriek
Reštaurácie otvárajú aj vnútri, nebudú odkázané na počasie - Daniela Krajanová o obnove gastrobiznisu
Koronavírus už Slovákov unavuje, obávajú sa o ekonomiku, no veria,  že po kríze budú ľudia lepší - Filip

Struhárik o tom, že ľudia nechcú čítať o koronavíruse
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5. Rada pre vysielanie pridelila 18 vošných rozhlasových frekvencií
[20.05.2020; aktuality.sk; Médiá; 21:33; TASR]
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rozhlasovych-frekvencii/

Vo výberovom konaní bolo zaradených 34 frekvencií a uchádzači prejavili záujem o 24 z nich.
Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (RVR)  na  stredajšom  rokovaní  rozhodla  o  pridelení  18  voľných

rozhlasových frekvencií a odročila rokovanie o šiestich frekvenciách. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR
Ivana Čaučíková.

O tri  frekvencie,  ktoré do marca 2022 využíva vysielateľ  Rádio Bojnice na vysielanie programovej služby
Rádio Beta, prejavil záujem len súčasný vysielateľ. Nová licencia mu bola udelená.

Rada odročila rozhodovanie o štyroch frekvenciách, a to o frekvencii 89,7 MHz Zvolen, 90,5 MHz Banská
Bystrica,  94,6 MHz Banská Bystrica a 91,4 MHz Žiar nad Hronom, z dôvodu potreby doplnenia podkladov v
konaní.

Verejnoprávny  vysielateľ  Rozhlas  a  televízia  Slovenska  požiadal  radu  o  tri  frekvencie,  ktoré  v  minulosti
využívali súkromní vysielatelia - 95,4 MHz Čadca, 96,4 MHz Partizánske a 102,1 MHz Považská Bystrica. Rada
odročila rozhodovanie o frekvenciách v Čadci a v Považskej Bystrici. Frekvencia v Partizánskom bola pridelená
vysielateľovi D.EXPRES.

Vysielateľ D.EXPRES žiadal radu celkovo o šesť frekvencií, boli mu pridelené štyri  - frekvencie v Heľpe, v
Handlovej, 88,9 MHz v Liptovskom Mikuláši a uvedená frekvencia v Partizánskom.

Najväčší záujem
Najväčší záujem spomedzi frekvencií bol o 93,2 MHz Poprad a 95,9 MHz Liptovský Mikuláš, o ktoré radu

žiadali traja vysielatelia - FM media, Marek Petráš a D.EXPRES. Získal ich vysielateľ Marek Petráš, ktorému bola
zároveň pridelená aj frekvencia 89,5 MHz Spišská Nová Ves.

Vysielatelia MIRJAM a T.W.Rádio žiadali radu len o jednu frekvenciu, a to rovnakú - 94,6 MHz Nové Zámky.
Po rozhodnutí rady bude na frekvencii vysielať MIRJAM.

Jednu frekvenciu získal tiež vysielateľ programovej služby Radio VIVA, vysielateľ Intersonic Radio VIVA, ktorý
bude najnovšie vysielať aj na frekvencii 101,0 MHz Trnava.

Vysielateľ  programovej  služby  Rádio  Goldies,  FM media,  rozšíri  svoje  pokrytie  na  troch  frekvenciách  v
mestách Žilina, Banská Bystrica a Prešov.

Power Development, ktorý má aktuálne pridelené štyri  frekvencie na vysielanie programovej služby Rádio
Šírava, získal ďalšie tri  frekvencie. Rozšíri  tak svoje pokrytie na východnom Slovensku v mestách Humenné,
Trebišov a Košice.

Vo výberovom konaní  bolo zaradených 34 frekvencií  a  uchádzači  prejavili  záujem o 24 z  nich.  O desať
zaradených frekvencií neprejavil záujem žiadny vysielateľ, zostávajú nevyužité.
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Vysielatelia MIRJAM a T.W.Rádio žiadali radu len o jednu frekvenciu, a to rovnakú - 94,6 MHz Nové Zámky.
Po rozhodnutí rady bude na frekvencii vysielať MIRJAM.

Jednu frekvenciu získal tiež vysielateľ programovej služby Radio VIVA, vysielateľ Intersonic Radio VIVA, ktorý
bude najnovšie vysielať aj na frekvencii 101,0 MHz Trnava.

Vysielateľ  programovej  služby  Rádio  Goldies,  FM media,  rozšíri  svoje  pokrytie  na  troch  frekvenciách  v
mestách Žilina, Banská Bystrica a Prešov.

Power Development, ktorý má aktuálne pridelené štyri  frekvencie na vysielanie programovej služby Rádio
Šírava, získal ďalšie tri  frekvencie. Rozšíri  tak svoje pokrytie na východnom Slovensku v mestách Humenné,
Trebišov a Košice.

Vo výberovom konaní  bolo zaradených 34 frekvencií  a  uchádzači  prejavili  záujem o 24 z  nich.  O desať
zaradených frekvencií neprejavil záujem žiadny vysielateľ, zostávajú nevyužité.
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7. Spišská Nová Ves: Hromadné prepúšťanie
[20.05.2020; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Andrea Pálfy Belányiová]

Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka: „Premiér Matovič sa dnes od nášho reportéra dozvedel, že hromadné
prepúšťanie oznámil  najväčší  zamestnávateľ  na Spiši,  spoločnosť Embraco.  Firma pritom požiadala  o štátnu
pomoc počas krízy, ktorú na niektorých zamestnancov aj dostala.“

Matúš Gavlák, redaktor: „V tejto fabrike pracuje aktuálne 2200 zamestnancov. Už o mesiac by sa ich počty
mali radikálne znižoval. Zamestnávateľ dnes ohlásil hromadné prepúšťanie.“

Juraj Hojnoš, predseda OZ KOVO Embraco: „Začať prepúšťať by chceli od 21. 6. 2020 a ukončiť do 31. 10.
2020. Jedná sa o 200 zamestnancov.“

Marek  Straka,  zástupca  zamestnancov:  „Hovorili  sa  po  firme  všelijaké  tieto  veci,  ale  každý  čakal,  že  k
prepúšťaniu nedôjde, čiže pre mňa je to šok by som povedal keď som sa to dneska vlastne dozvedel.“

Richard Sulík (SaS), minister hospodárstva SR: „Ja sa musím so situáciou najprv oboznámiť.“
Igor Matovič (OĽaNO), predseda vlády:  „Pre mňa, prepáčte pani redaktorka, úplne nová informácia, zatiaľ

som ju nepostrehol.“
Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny: „Nepoznám presne tento prípad.“
Matúš Gavlák: „Prepúšťanie sa má podľa odborárov týkať nastavovačov, operátorov výroby a zmenových

majstrov. Aké budú kritéria pri rozdávaní výpovedí odborári síce vedia, no bližšia špecifikácia im chýba.“
Juraj  Hojnoš:  „V  oficiálnom  doklade  zamestnávateľ  uviedol  senioritu  a  výkon  práce,  ale  bližšie  to

nešpecifikoval, čiže nevieme povedať, ako to budú aplikovať do praxe.“
Matúš Gavlák: „Ak príde v Embracu skutočne o prácu 200 ľudí, prejaví sa to aj na štatistike nezamestnanosti

Spišskonovoveského okresu.“
Janka Brziaková, riaditeľka ÚPSVaR SNV: „200 ľudí urobí v pomere na okres Spišská Nová Ves možnože

také aj 1 %, keby celých 200 prišlo, ale to je ťažko povedať.“
Matúš Gavlák: „Podľa riaditeľky Úradu práce sa niektorí môžu na trhu uchytiť ihneď, iní možno začnú čerpať

maródky. Paradoxne spoločnosť požiadala vládu o pomoc. Odborári, riaditeľka Úradu práce, aj samotné Embraco
nám potvrdili, že dostali príspevok na výplaty pre väčšinu zamestnancov. Pre koľkých bola určená, to nám už
riaditeľka úradu nešpecifikovala. Isté je, že dotovaných neprepustia.“

Janka Brziaková: „Nebude sa to dotýkať tých zamestnancov, ktorí dostali tú pomoc.“
Richard Sulík: „Ale to, že sa bude prepúšťať ako dôsledok krízy, to sme tak nejako všetci čakali a niekde sa to

musí aj prejaviť.“
Igor Matovič: „Toto sú situácie, že ktoré očakávam aj od pána ministra hospodárstva, že aj navštívi túto firmu.“
Juraj Hojnoš: „Problém je v tom, že odberatelia nie sú schopní dodávky zaplatiť. Objednávky aj máme, ale

nemáme solventných odberateľov.“
(text v obraze)
Stanovisko Marcelo borba
generálny riaditeľ Embraco Slovakia
Situácia na trhu sa mení z týždňa na týždeň a niektorí zákazníci postupne rušia už potvrdené objednávky. Aj

keď sme prepúšťanie ešte nedávno nepredpokladali, napokon sa mu nedalo vyhnúť.
Milan Krajniak: „Tým my nevieme pomôcť, pretože ak je to viazané na pokles dopytu, no tak my ten dopyt pre

Embraco nevieme zvýšiť, ak je to viazané na zahraničný dopyt.“
Matúš Gavlák: „Zo Spišskej Novej Vsi Matúš Gavlák, televízia JOJ.“

[Späť na obsah]

8. Embraco ohlásilo hromadné prepúšťanie
[20.05.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Ľubomír Bajaník]



Ľubomír Bajaník, moderátor: „Aj najväčší zamestnávateľ na Spiši, firma Embraco Slovakia, ohlásil hromadné
prepúšťanie. O prácu by malo prísť asi  dvesto ľudí. Prepúšťanie nahlásili  iba pár dní po tom, čo spoločnosť
nepredĺžila pracovné zmluvy približne stovke ľudí.“

Marie  Balážová  Melníková,  redaktorka:  „V  spišskonovoveskom  závode  na  výrobu  kompresorov  do
chladiarenských zariadení  momentálne pracuje vyše  dvetisíc dvesto ľudí.  Vedenie spoločnosti  prišlo  na úrad
práce v Spišskej Novej Vsi so zlými správami.“

Janka Brziaková, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí v Spišskej Novej Vsi: „Navštívilo nás vedenie firmy
Embraco s informáciami, že pravdepodobne dôjde k hromadnému prepúšťaniu.“

Juraj  Hojnoš,  predseda  OZ  KOVO  Embraco  Slovakia:  „Hromadné  prepúšťanie  sa  týka  operátorov,
nastavovačov a zmenových majstrov. Jedná sa o dvesto zamestnancov.“

Marek Straka, zástupca zamestnancov Embraco Slovakia: „Každý čakal, že k prepúšťaniu nedôjde. Pre mňa
je to šok.“

Marcelo  Borba,  generálny  riaditeľ  Embraco  Slovakia  (text  v  obraze):  „Týmto  nepopulárnym  krokom  sa
snažíme  ochrániť  prácu  a  príjem pre  zostávajúcich  vyše  tisíc  deväťsto  zamestnancov  a  udržateľnosť  našej
spoločnosti.“

Marie Balážová Melníková: „V časovom horizonte od dvadsiateho prvého júna do tridsiateho prvého októbra
2020 by malo prísť o prácu dokopy dvesto ľudí. Stratiť zamestnanie by mali najmä služobne starší zamestnanci a
ľudia s nižším pracovným výkonom.“

Marek Straka: „Tí starší zamestnanci majú viacej skúsenosti určite, tí starší zamestnanci dostávajú nejaké
bonusy.“

Marie Balážová Melníková: „Príčinou hromadného prepúšťania má byť platobná neschopnosť odberateľov a
nižší dopyt.“

Marcelo  Borba:  „Spoločnosť  čelí  rapídnemu  poklesu  objednávok  už  vyše  mesiaca.  V  apríli  a  v  máji
niekoľkokrát  prerušila  výrobu.  Firma  taktiež  požiadala  o  štátne  dotácie.  Ani  tieto  opatrenia  však  nedokážu
vykompenzovať straty spôsobené aktuálnym zníženým dopytom.“

Marie Balážová Melníková: „Podľa šéfa odborov zamestnávateľ neplní svoje sľuby zamestnancom.“
Juraj Hojnoš: „Ponúkol zamestnancom THP, aby podpísali dvadsať percent znížiť mzdu, a na oplátku, že on

zachráni pracovné miesta. Aj napriek tomu, že sa vzali dvadsať percent mzdy THP zamestnanci, zamestnávateľ
sa chystá hromadne prepúšťať. Závod požiadal o dotáciu, peniaze už má na účte, a napriek tomu sa rozhodol
hromadne prepúšťať.“

Janka Brziaková: „V žiadosti o dotácii dávajú čestné prehlásenie, že ľudí, na ktorých zobrali štátnu pomoc,
čiže dotáciu z dôvodu koronakrízy, neprepustia do dvoch mesiacov.“

Marie  Balážová  Melníková:  „Ak  Embraco  prepustí  dvesto  ľudí,  o  približne  jedno  percento  sa  zvýši  aj
nezamestnanosť v okrese Spišská Nová Ves.“

[Späť na obsah]

9. Embraco prepustí 200 zamestnancov
[20.05.2020; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Alfonz Šuran]

Alfonz Šuran, moderátor: „Spišskonovoveská spoločnosť Embraco Slovakia ohlásila hromadné prepúšťanie. V
nasledujúcich mesiacoch môže prísť o prácu až dvesto tamojších zamestnancov. Pre región, ktorý nepatrí medzi
ekonomicky  najrozvinutejšie,  je  to  veľmi  zlá  správa.  Firma poskytne  prepusteným  poradenstvo,  kontakty  na
pracovné agentúry a právne, finančné a psychologické poradenstvo.“

Jozef Slivenský, redaktor: „Podnik Embraco Slovakia zamestnáva v  Spišskej Novej Vsi viac ako dvetisíc
dvesto zamestnancov. Je to najvýznamnejší zamestnávateľ z regiónu. Práve preto vnímajú ľudia z okolia dianie v
podniku mimoriadne citlivo. Spoločnosť v posledných týždňoch už dvakrát pozastavila výrobu. Prvý raz to bolo po
veľkonočných sviatkoch. Dôvodom boli problémy s dodávkami materiálu. Druhýkrát stroje v Embracu na pár dní
zmĺkli na prelome apríla a mája. To už bol problémom aj odbyt hotových výrobkov. Teraz spôsobuje manažérom
vrásky na čele ďalší ekonomický faktor.“

Juraj Hojnoš, predseda ZO OZ KOVO: „Problém je v tom, že odberatelia nie sú schopní dodávky zaplatiť.“
Janka Brziaková,  riaditeľka  ÚPSVaR:  „Navštívilo  nás  vedenie  firmy Embraco s  bližšími  informáciami,  že

pravdepodobne dôjde k hromadnému prepúšťaniu.“
Marcelo Borba, generálny riaditeľ Embraco Slovakia (text v obraze): „Situácia na trhu sa mení z týždňa na

týždeň. Niektorí zákazníci rušia už potvrdené objednávky. Aj keď sme prepúšťanie ešte nedávno nepredpokladali,
napokon sa tomu nedalo vyhnúť.“

Jozef Slivenský: „Brány spoločnosti  už opustilo asi sto zamestnancov, ktorým vypršala platnosť pracovnej
zmluvy na dobu určitú. Prepúšťať spomedzi ostatných zamestnancov začne Embraco dvadsiateho prvého júna.
Tento smutný proces by mali ukončiť tridsiateho prvého októbra. Odídu zamestnanci vo vyššom veku a tí, ktorí
údajne podávajú slabšie výkony.“



Juraj  Hojnoš:  „Hromadné  prepúšťanie  sa  týka  priamych  zamestnancov,  čiže  operátorov,  nastavovačov  a
zmenových majstrov.“

Marek Straka, zástupca zamestnancov Embraco Slovakia, s.r.o.: „Hovorili sa po firme všelijaké tieto veci, ale
každý čakal, že k prepúšťaniu nedôjde.“

Juraj Hojnoš: „Samozrejme, že zamestnanci to vnímajú veľmi zle. To znamená strach o to, že prídu o prácu,
je opodstatnený.“

Jozef Slivenský: „Ak sa situácia na trhu zlepší, podnik nevylučuje, že od prepúšťania aspoň čiastočne upustí.
Mimochodom, spoločnosť požiadala štát o pomoc na záchranu pracovných miest a aj ju dostala. Tá sa však
netýkala miest, ktoré Embraco zruší.“

Janka Brziaková: „V žiadosti o dotácii dávajú čestné prehlásenie, že ľudí, na ktorých zobrali štátnu pomoc,
čiže dotáciu z dôvodu koronakrízy, neprepustia do dvoch mesiacov.“

[Späť na obsah]

10. Embraco ohlásilo hromadné prepúšťanie
[20.05.2020; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Marie Balážová Melníková / Juraj 

Jedinák]

Juraj  Jedinák,  moderátor:  „Najväčší  zamestnávateľ  na  Spiši  firma  Embraco  Slovakia  ohlásil  hromadné
prepúšťanie. O prácu by malo prísť dvesto ľudí. Hromadné prepúšťanie v spišskonovoveskom závode nahlásili
iba pár dní po tom, čo spoločnosť nepredĺžila pracovné zmluvy približne stovke ľudí.“

Marie  Balážová  Melníková,  redaktorka:  „V  spišskonovoveskom  závode  na  výrobu  kompresorov  do
chladiarenských zariadení momentálne pracuje vyše dvetisíc dvesto ľudí. Pokračuje predseda Odborového zväzu
KOVO Embraco Slovakia Juraj Hojnoš.“

Juraj  Hojnoš,  predseda  základnej  organizácie  Odborového  zväzu  KOVO  Embraco  Slovakia:  „Hromadné
prepúšťanie sa týka priamych zamestnancov, čiže operátorov, nastavovačov a zmenových majstrov. Jedná sa o
dvesto zamestnancov.“

Marie Balážová Melníková: „O prácu by mali prísť v období od dvadsiateho prvého júna do tridsiateho prvého
októbra tohto roka. Opäť Juraj Hojnoš.“

Juraj  Hojnoš: „Závod požiadal  o dotáciu,  peniaze  už má na účte,  a napriek tomu sa rozhodol  hromadne
prepúšťať. Ako je možné, že korporáty napriek tomu, že hromadne prepúšťajú, sú podporované dotáciami?“

Marie Balážová Melníková: „Generálny riaditeľ Marcelo Borba v reakcii potvrdil, že firma požiadala o štátne
dotácie, ani tieto opatrenia však podľa neho nedokážu vykompenzovať straty spôsobené zníženým dopytom. V
písomnom stanovisku ďalej uvádza.“

Redaktor  (z  písomného  stanoviska,  Marcelo  Borba,  generálny  riaditeľ  Embraco  Slovakia):  „Aj  keď  sme
prepúšťanie ešte nedávno nepredpokladali,  napokon sa mu nedalo vyhnúť.  Týmto nepopulárnym krokom sa
snažíme  ochrániť  prácu  a  príjem pre  zostávajúcich  vyše  tisíc  deväťsto  zamestnancov  a  udržateľnosť  našej
spoločnosti.“

Marie Balážová Melníková: „Riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v  Spišskej Novej Vsi Janka
Brziaková tvrdí, že v žiadosti o dotáciu prikladajú zamestnávatelia aj čestné prehlásenie.“

Janka Brziaková, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  Spišská Nová Ves: „Že ľudí, na ktorých
zobrali štátnu pomoc, čiže dotáciu z dôvodu koronakrízy, neprepustia do dvoch mesiacov po prevzatí pomoci.“

Marie  Balážová  Melníková:  „Ak  Embraco  prepustí  dvesto  ľudí,  o  približne  jedno  percento  sa  zvýši  aj
nezamestnanosť v okrese Spišská Nová Ves.“

[Späť na obsah]

11. Hromadné prepúšťanie na východe Slovenska. O prácu príde 200 ľudí
[20.05.2020; hnonline.sk; Práca,Domáca ekonomika; 17:41; TASR]

https://hnonline.sk/praca/2150586-hromadne-prepustanie-na-vychode-slovenska-o-
pracu-pride-200-ludi

Od mája prešli administratívni zamestnanci na trojmesačný úväzok skrátený o 20 percent.
Spoločnosť Embraco má prepustiť v najbližších mesiacoch približne 200 zamestnancov. Uviedol to generálny

riaditeľ spoločnosti Marcelo Borba s tým, že hromadné prepúšťanie je spôsobené dlhodobejším poklesom dopytu
z dôvodu celosvetovej pandémie nového koronavírusu.

AKTUALIZOVANÉ

https://hnonline.sk/praca/2150586-hromadne-prepustanie-na-vychode-slovenska-o-pracu-pride-200-ludi
https://hnonline.sk/praca/2150586-hromadne-prepustanie-na-vychode-slovenska-o-pracu-pride-200-ludi


Práca
Koronakríza udrela. Nezamestnanosť na Slovensku prudko stúpla
Emília  Gondeková  z  oddelenia  komunikácie  a  spoločenskej  zodpovednosti  hovorí,  že  spoločnosť  čelí

rapídnemu poklesu objednávok už vyše mesiaca. V apríli a máji niekoľkokrát prerušila výrobu.
Od mája  prešli  administratívni  zamestnanci  na  trojmesačný  úväzok  skrátený  o  20  percent.  Firma taktiež

požiadala  o  štátne  dotácie.  Ani  tieto  opatrenia  však  nedokážu  vykompenzovať  straty  spôsobené  aktuálnym
zníženým dopytom.

Nepopulárny krok 
„Situácia na trhu sa mení z týždňa na týždeň a niektorí zákazníci postupne rušia už potvrdené objednávky. Aj

keď  sme  prepúšťanie  ešte  nedávno  nepredpokladali,  napokon  sa  mu  nedalo  vyhnúť.  Týmto  nepopulárnym
krokom sa snažíme ochrániť prácu a príjem pre zostávajúcich vyše 1900 zamestnancov a udržateľnosť našej
spoločnosti,“ dodáva Borba.

Embraco sa aj v neľahkej situácii snaží reagovať v súlade s princípmi spoločenskej zodpovednosti.
„Kolegom  pomôžeme  v  maximálnej  možnej  miere.  Poradíme  im,  ako  ďalej  postupovať,  pomôžeme  s

napísaním  životopisu  či  žiadosti  o  prijatie  do  zamestnania,  poskytneme  kontakty  na  pracovné  agentúry.
Zamestnanci budú mať ešte mesiac po ukončení pracovného pomeru k dispozícii nonstop linku s odborníkmi na
právne, finančné či psychologické poradenstvo,“ dopĺňa Gondeková.

Závod Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi, ktorý je súčasťou globálnej divízie Nidec Global Appliance,
sa zameriava na výrobu kompresorov a kondenzačných jednotiek na domáce a komerčné chladenie.

Spoločnosť v Spišskej Novej Vsi zamestnáva približne 2150 zamestnancov, ďalších 100 pracuje v servisnom
centre GBS (Global Business Support) v Košiciach.

Koronavírus a COVID - 19
Mapa šírenia koronavírusu na Slovensku
Aktuálne informácie o koronavíruse
Interaktívna mapa koronavírusu vo svete
Všetko dôležité o ochorení COVID 19

[Späť na obsah]

12. Spoločnosť Embraco prepustí na Spiši 200 zamestnancov
[20.05.2020; aktuality.sk; Domáce správy; 17:30; TASR]

https://www.aktuality.sk/clanok/792293/spolocnost-embraco-prepusti-200-
zamestnancov/

Spoločnosť Embraco má prepustiť v najbližších mesiacoch približne 200 zamestnancov.
Uviedol  to  generálny  riaditeľ  spoločnosti  Marcelo  Borba  s  tým,  že  hromadné  prepúšťanie  je  spôsobené

dlhodobejším poklesom dopytu z dôvodu celosvetovej pandémie nového koronavírusu.
Emília  Gondeková  z  oddelenia  komunikácie  a  spoločenskej  zodpovednosti  hovorí,  že  spoločnosť  čelí

rapídnemu poklesu objednávok už vyše mesiaca. V apríli a máji niekoľkokrát prerušila výrobu. Od mája prešli
administratívni zamestnanci na trojmesačný úväzok skrátený o 20 %. Firma taktiež požiadala o štátne dotácie.
Ani tieto opatrenia však nedokážu vykompenzovať straty spôsobené aktuálnym zníženým dopytom.

„Situácia na trhu sa mení z týždňa na týždeň a niektorí zákazníci postupne rušia už potvrdené objednávky. Aj
keď  sme  prepúšťanie  ešte  nedávno  nepredpokladali,  napokon  sa  mu  nedalo  vyhnúť.  Týmto  nepopulárnym
krokom sa snažíme ochrániť prácu a príjem pre zostávajúcich vyše 1900 zamestnancov a udržateľnosť našej
spoločnosti," dodáva Borba.

Embraco sa aj v neľahkej situácii snaží reagovať v súlade s princípmi spoločenskej zodpovednosti. „Kolegom
pomôžeme v maximálnej možnej miere. Poradíme im, ako ďalej postupovať, pomôžeme s napísaním životopisu
či žiadosti o prijatie do zamestnania, poskytneme kontakty na pracovné agentúry. Zamestnanci budú mať ešte
mesiac  po  ukončení  pracovného  pomeru  k  dispozícii  nonstop  linku  s  odborníkmi  na  právne,  finančné  či
psychologické poradenstvo," dopĺňa Gondeková.

Závod Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi, ktorý je súčasťou globálnej divízie Nidec Global Appliance,
sa zameriava na výrobu kompresorov a kondenzačných jednotiek na domáce a komerčné chladenie. Spoločnosť
v Spišskej Novej Vsi zamestnáva približne 2150 zamestnancov, ďalších 100 pracuje v servisnom centre GBS
(Global Business Support) v Košiciach.

[Späť na obsah]

13. Na Spiši ohlásili hromadné prepúšťanie, o prácu prídu stovky ľudí
[20.05.2020; ta3.com; Ekonomika; 17:20; TA3 TASR]

https://www.aktuality.sk/clanok/792293/spolocnost-embraco-prepusti-200-zamestnancov/
https://www.aktuality.sk/clanok/792293/spolocnost-embraco-prepusti-200-zamestnancov/


https://www.ta3.com/clanok/1183703/na-spisi-ohlasili-hromadne-prepustanie-o-pracu-
pridu-stovky-ludi.html

Spišskonovoveská spoločnosť Embraco Slovakia ohlásila hromadné prepúšťanie. V nasledujúcich mesiacoch
môže prísť o prácu až 200 tamojších zamestnancov. Pre región, ktorý nepatrí medzi ekonomicky najrozvinutejšie,
je to veľmi zlá správa.

Výrobu museli niekoľkokrát prerušiť
Emília  Gondeková  z  oddelenia  komunikácie  a  spoločenskej  zodpovednosti  hovorí,  že  spoločnosť  čelí

rapídnemu poklesu objednávok už vyše mesiaca. V apríli a máji niekoľkokrát prerušila výrobu. Od mája prešli
administratívni zamestnanci na trojmesačný úväzok skrátený o 20 %. Firma taktiež požiadala o štátne dotácie.
Ani tieto opatrenia však nedokážu vykompenzovať straty spôsobené aktuálnym zníženým dopytom.

„Situácia na trhu sa mení z týždňa na týždeň a niektorí zákazníci postupne rušia už potvrdené objednávky. Aj
keď  sme  prepúšťanie  ešte  nedávno  nepredpokladali,  napokon  sa  mu  nedalo  vyhnúť.  Týmto  nepopulárnym
krokom sa snažíme ochrániť prácu a príjem pre zostávajúcich vyše 1900 zamestnancov a udržateľnosť našej
spoločnosti,“ dodáva generálny riaditeľ Marcelo Borba.

Kolegom chcú pomôcť
Embraco sa aj v neľahkej situácii snaží reagovať v súlade s princípmi spoločenskej zodpovednosti. „Kolegom

pomôžeme v maximálnej možnej miere. Poradíme im, ako ďalej postupovať, pomôžeme s napísaním životopisu
či žiadosti o prijatie do zamestnania, poskytneme kontakty na pracovné agentúry. Zamestnanci budú mať ešte
mesiac  po  ukončení  pracovného  pomeru  k  dispozícii  nonstop  linku  s  odborníkmi  na  právne,  finančné  či
psychologické poradenstvo,“ dopĺňa Gondeková.

Závod Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi, ktorý je súčasťou globálnej divízie Nidec Global Appliance,
sa zameriava na výrobu kompresorov a kondenzačných jednotiek na domáce a komerčné chladenie. Spoločnosť
v Spišskej Novej Vsi zamestnáva približne 2150 zamestnancov, ďalších 100 pracuje v servisnom centre GBS v
Košiciach.

[Späť na obsah]

14. Prudký nárast nezamestnanosti
[20.05.2020; TV JOJ; Prvé noviny; 17:00; R / Andrea Pálfy Belányiová]

Andrea  Pálffy  Belányiová,  moderátorka:  „V  apríli  tohto  roka  miera  evidovanej  nezamestnanosti  dosiahla
hodnotu šesť celých päťdesiatsedem stotín percenta. Medzimesačne v porovnaní s marcom, keď bola na úrovni
päť celých devätnásť stotín, tak výrazne stúpla. Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o prácu prišlo
tridsaťosemtisíc Slovákov. Počet ľudí, ktorí môžu nastúpiť do práce v apríli 2020, presiahol stoosemdesiattisíc
osôb. Nárast nezamestnanosti spôsobila vlna hromadných prepúšťaní. Odštartovala ju nábytkárska spoločnosť
Dekodom. Dnes sa pridala firma Embraco zo Spišskej Novej Vsi.“

[Späť na obsah]

15. Embraco ohlásilo hromadné prepúšťanie
[20.05.2020; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Marína Debnárová]

Marína Debnárová, moderátorka: „Najväčší zamestnávateľ na Spiši, firma Embraco Slovakia dnes ohlásila
hromadné prepúšťanie. O prácu by malo prísť dokopy dvesto ľudí. Hromadné prepúšťanie v spišskonovoveskom
závode nahlásili iba pár dní po tom, čo spoločnosť nepredĺžila pracovné zmluvy približne stovke ľudí.“

Marie  Balážová  Melníková,  redaktorka:  „V  spišskonovoveskom  závode  na  výrobu  kompresorov  do
chladiarenských zariadení momentálne pracuje vyše dvetisíc dvesto ľudí. Pokračuje predseda Odborového zväzu
KOVO Embraco Slovakia Juraj Hojnoš.“

Juraj  Hojnoš,  predseda  základnej  organizácie  Odborového  zväzu  KOVO  Embraco  Slovakia:  „Hromadné
prepúšťanie sa týka priamych zamestnancov, čiže operátorov, nastavovačov a zmenových majstrov. Jedná sa o
dvesto zamestnancov.“

Marie Balážová Melníková: „O prácu by mali prísť v období od dvadsiateho prvého júna do tridsiateho prvého
októbra tohto roka. Opäť Juraj Hojnoš.“

Juraj  Hojnoš: „Závod požiadal  o dotáciu,  peniaze  už má na účte,  a napriek tomu sa rozhodol  hromadne
prepúšťať. Ako je možné, že korporáty napriek tomu, že hromadne prepúšťajú, sú podporované dotáciami?“

https://www.ta3.com/clanok/1183703/na-spisi-ohlasili-hromadne-prepustanie-o-pracu-pridu-stovky-ludi.html
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Marie Balážová Melníková: „Generálny riaditeľ Marcelo Borba v reakcii potvrdil, že firma požiadala o štátne
dotácie, ani tieto opatrenia však podľa neho nedokážu vykompenzovať straty spôsobené zníženým dopytom. V
písomnom stanovisku ďalej uvádza.“

Redaktor  (z  písomného  stanoviska,  Marcelo  Borba,  generálny  riaditeľ  Embraco  Slovakia):  „Aj  keď  sme
prepúšťanie ešte nedávno nepredpokladali,  napokon sa mu nedalo vyhnúť.  Týmto nepopulárnym krokom sa
snažíme  ochrániť  prácu  a  príjem pre  zostávajúcich  vyše  tisíc  deväťsto  zamestnancov  a  udržateľnosť  našej
spoločnosti.“

Marie Balážová Melníková: „Riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v  Spišskej Novej Vsi Janka
Brziaková tvrdí, že v žiadosti o dotáciu prikladajú zamestnávatelia aj čestné prehlásenie.“

Janka Brziaková, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  Spišská Nová Ves: „Že ľudí, na ktorých
zobrali štátnu pomoc, čiže dotáciu z dôvodu koronakrízy, neprepustia do dvoch mesiacov po prevzatí pomoci.“

Marie  Balážová  Melníková:  „Ak  Embraco  prepustí  dvesto  ľudí,  o  približne  jedno  percento  sa  zvýši  aj
nezamestnanosť v okrese Spišská Nová Ves.“

[Späť na obsah]

16. Firma Embraco sa chystá prepúšťať
[20.05.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; R / Jana Majeská]

Jana  Majeská,  moderátorka:  „Najväčší  zamestnávateľ  na  Spiši  firma  Embraco  Slovakia  dnes  ohlásila
hromadné prepúšťanie. Vedenie spoločnosti to dopoludnia oznámilo riaditeľke úradu práce v Spišskej Novej Vsi.
O prácu by malo prísť dokopy dvesto ľudí. Stratiť zamestnanie by mali najmä služobne starší zamestnanci a ľudia
s nižším pracovným výkonom. V tomto závode na výrobu kompresorov do chladiarenských zariadení momentálne
pracuje vyše dvetisíc dvesto ľudí.“

Juraj  Hojnoš,  predseda  OZ  KOVO  Embraco  Slovakia:  „Hromadné  prepúšťanie  sa  týka  priamych
zamestnancov, čiže operátorov, nastavovačov a zmenových majstrov. Začať prepúšťať by chceli od dvadsiateho
prvého šiesty 2020 a ukončiť to tridsiateho prvého desiaty 2020. Jedná sa o dvesto zamestnancov.“

[Späť na obsah]

17. Viaceré rádiá rozšíria pokrytie. Rada pridelila voľné frekvencie
[20.05.2020; etrend.sk; Rádiá; 15:47; Martin Poláš]

https://medialne.trend.sk/radia/viacere-radia-rozsiria-pokrytie-rada-pridelila-volne-
frekvencie

Rozhodovanie o šiestich frekvenciách regulátor odročil, o desať v ponuke neprejavil záujem žiadny vysielateľ
Celkov 18 frekvencií pridelila rozhlasovým vysielateľom Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom

stredajšom zasadnutí. Rozhodovanie o šiestich frekvenciách odročila. Vo výberovom konaní ich bolo dovedna 34,
o desať neprejavil záujem nikto.

O „komerčné“ frekvencie opäť žiadala aj RTVS
O tri  frekvencie,  ktorá do  marca  2022 využíva  bojnické  Rádio  Beta,  sa  prihlásil  len tento  vysielateľ.  Do

výberového konania sa balík dostal pre zákonné maximum platnosti licencie na 16 rokov. Rada rádiu opätovne
pridelila frekvencie 93,9 MHz Prievidza, 102,0 MHz Handlová a 104,3 MHz Trenčín.

Rádio Bojnice sa uchádzalo aj o ďalšie tri frekvencie (89,7 MHz Zvolen, 90,5 MHz Banská Bystrica, 91,4 MHz
Žiar nad Hronom) -  po Rádiu One, ktorému sa skončí licencia v decembri  2021 a neplánuje pokračovať vo
vysielaní. Záujem o jednu z týchto frekvencií mal aj nový subjekt BB FM, ktorý chce spustiť stanicu BB FM Rádio
s hudbou a moderovaným vysielaním.

Spoločnosť mala zároveň záujem o ďalšiu uvoľnenú frekvenciu v Banskej Bystrici  (94,7 MHz). Rada však
odročila rozhodovanie o všetkých štyroch frekvenciách z dôvodu potreby doplnenia podkladov v konaní.

Rádio Goldies však získalo inú banskobystrickú frekvenciu 92,0 MHz s kilowattovým výkonom, ktorú samo
koordinovalo. Pokrytie rozšíri aj cez frekvencie 89,8 MHz Prešov a 90,8 MHz Žilina.

Rada odročila  aj  rozhodovanie  o  frekvenciách  95,4  MHz Čadca a  102,1  MHz Považská Bystrica.  Ide  o
frekvencie po súkromných vysielateľoch, o ktoré mala vo výberovom konaní záujem aj RTVS. Tá sa uchádzala o
frekvenciu 96,4 MHz Partizánske, ktoré však regulátor pridelil druhému uchádzačovi, Rádiu Expres.

Líder  rozhlasového  trhu  žiadal  licenčnú  radu  dovedna  o  šesť  frekvencií  a  napokon  získal  štyri.  Okrem
Partizánskeho môže rozšíriť pokrytie cez frekvencie 88,9 MHz Liptovský Mikuláš, ako aj 95,4 MHz Heľpa a 95,4
MHz Handlová, ktoré si Expres sám koordinoval.

Rádio Košice expanduje pod Tatry
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Najväčší záujem bol o polkilowattové frekvencie 93,2 MHz Poprad a 95,9 MHz Liptovský Mikuláš, o ktoré
Radu žiadali traja vysielatelia - Rádio Goldies, Rádio Košice a Rádio Expres. Obe získal Marek Petráš, ktorý ako
fyzická osoba prevádzkuje Rádio Košice. Regulátor mu zároveň pridelil aj frekvenciu 89,5 MHz Spišská Nová
Ves.

Súboj  bol  aj  o  frekvenciu  94,6  MHz  Nové  Zámky,  ktorú  chceli  získať  Mirjam  rádio  aj  Rádio  7.  Rada
uprednostnila prvého menovaného.

Rádio Šírava, ktoré malo dosiaľ pridelené štyri frekvencie, získalo ďalšie tri - 98,1 MHz Humenné, 98,1 MHz
Trebišov a 93,1 MHz Košice.

Jednu frekvenciu získal tiež vysielateľ programovej služby Rádio Viva, ktorý bude najnovšie vysielať aj na
frekvencii o 101,0 MHz Trnava.

O desať  zaradených  frekvencií  neprejavil  záujem žiadny  vysielateľ,  zostávajú  teda  nevyužité.  Ide  o  štyri
frekvencie po Rádiu One, frekvenciu 89,8 MHz Trenčín, ktorá nebola pridelená ani vlani v jesennom výberovom
konaní, dve frekvencie po Rádiu Šport a tri frekvencie, ktoré boli v minulosti uvoľnené ich odňatím, vrátením alebo
zánikom licencie zo zákona.

[Späť na obsah]

18. Okuliare cez internet? Slovenská firma preráža s novou aplikáciou a super 
cenami!

[20.05.2020; dnes24.sk; Tlačové správy; 12:51; redakcia]

https://www.dnes24.sk/okuliare-cez-internet-slovenska-firma-preraza-s-novou-
aplikaciou-a-super-cenami-361424

Koronakríza nám zmenila život aj v pozitívnom zmysle.  V mnohých odvetviach máme bližšie k moderným
technológiám. Spoločnosť eyerim boduje v objednávkach okuliarov aj vďaka špeciálnej aplikácii.

Pre niekoho sa to môže javiť ako sci-fi, niekto s tým nemá problém a berie to ako samozrejmú vec. Predstavte
si, že potrebujete nové dioptrické okuliare. Váš oftalmológ vám predpíše recept na dioptrie, no vy nejdete do
bežnej optiky, ale okuliare si vyberáte priamo cez váš počítač alebo smartfón a za oveľa nižšie ceny.

Podarená aplikácia
Presne túto koncepciu priviedla slovenská firma eyerim do reálnej podoby. Na stránke si nájdete okuliare,

ktoré sa vám páčia, vpravo dole kliknete na aplikáciu MAGIC MIRROR a jednoducho vami vybrané okuliare vidíte
na  sebe ako  v zrkadle  a  v reálnom čase.  Stačí  vám na to  predná  kamera  smartfónu  alebo  webkamera  na
notebooku.

Na  výber  máte  pritom  kvantá  rámov  známych  značiek.  Máte  stonásobne  viac  možností  výberu  ako
v kamennej predajni a navyše často aj o 60% lacnejšie . K vybranému modelu pridáte recept od oftalmológa a
vaše okuliare vám prídu na dobierku za pár dní. Doručenie je bezplatné.

A čo, ak vám okuliare nesadnú? Žiaden problém, eyerim ponúka možnosť vrátenia produktu bez akýchkoľvek
zbytočných otázok – a to nie len vrámci zákonom stanovených 14 dni, ale až do 30 dní odo dňa doručenia.

Článok pokračuje pod obrázkom s kupónom
Vlastná značka eyerim
Slovenská firma sídliaca v Spišskej Novej Vsi dokonca vyvinula vlastnú kolekciu okuliarov eyerim. Cena pri

týchto vysoko kvalitných okuliaroch začína už na 49 eur.
"Pre eyerim vyrábajú kolekciu tí istí výrobcovia, ako pre známe veľké značky, ale predávajú sa za zlomok

ceny. Všetky šošovky štandardne dodávame s ochranou proti poškriabaniu a šmuhám, antireflexné, s UV filtrom,
odolné proti  vode a prachu.  Dalo by sa povedať,  že  to najlepšie,  čo pri  okuliaroch existuje,  ponúkame ako
štandard a výrazne lacnejšie,“ vysvetľuje Andrea Zahurancová, spoluzakladateľka spoločnosti.

Vyberte si aj slnečné okuliare
Eyerim má v ponuke nielen slnečné okuliare, ale aj okuliare na šport či počítač. Samozrejme, za oveľa nižšie

ceny.  V ponuke  sú  stovky  okuliarov  svetových  značiek  vrátane  Ray-Ban  či  Polaroid.  Zvolíte  tvár  rámu  a
jednoducho pozriete, ako vám svedčia cez MAGIC MIRROR.

Slovenská firma eyerim otvorila web v roku 2015, na trhu teda už nie je nováčikom a môžete sa spoľahnúť na
kvalitné  služby  38 zamestnancov.  „V blízkej  budúcnosti  plánujeme rozšíriť  našu  vlastnú  značku aj  o slnečné
okuliare. Eyerim collection bude teda nielen o dioptriách, ale aj o slnečných okuliaroch,“ dodáva na záver Andrea
Zahurancová.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy
[Späť na obsah]

https://www.dnes24.sk/okuliare-cez-internet-slovenska-firma-preraza-s-novou-aplikaciou-a-super-cenami-361424
https://www.dnes24.sk/okuliare-cez-internet-slovenska-firma-preraza-s-novou-aplikaciou-a-super-cenami-361424


19. Spišská Nová Ves obnovila výlety do kostolnej veže
[20.05.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR]

https://spis.korzar.sme.sk/c/22408583/spisska-nova-ves-obnovila-vylety-do-kostolnej-
veze.html

Mesto zrušilo všetky plánované podujatia do konca augusta.
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Od 1. júna budú môcť návštevníci v sprísnenom režime opätovne vystúpiť do kostolnej

veže.
Zároveň sa predlžujú aj otváracie hodiny turistického informačného centra.
Všetky kultúrne podujatia plánované do konca augusta sa rušia.
Rozhodli  o  tom  členovia  krízového  štábu  v  Spišskej Novej Vsi,  ktorí  sa  stretli  v  utorok  v  súvislosti  s

postupným uvoľňovaním opatrení v rámci štvrtej fázy.
Informovala o tom pracovníčka pre styk s médiami Edita Gondová.
Do veže len dvaja naraz
Približuje, že s účinnosťou od 1. júna predlžuje Turistické informačné centrum v Spišskej Novej Vsi otváracie

hodiny pre verejnosť.
K dispozícii bude v pondelok až piatok v čase od 9.00 do 17.00 hod. a v sobotu v čase od 9.00 do 13.00 hod.
Zároveň  budú  v  sprísnenom  režime  opätovne  organizovať  výstupy  do  veže  rímskokatolíckeho  farského

Kostola Nanebovzatia Panny Márie.
„Tie budú pre záujemcov k dispozícii počas pracovných dní o 11.00, 13.00 a 15.00 hod. a v sobotu o 10.00 a

12.00 hod. V súvislosti  s mimoriadnou situáciou však bude môcť vežu navštíviť v rámci jedného výstupu iba
maximálne dvojčlenná skupina alebo rodina žijúca v spoločnej domácnosti za dodržania hygienických opatrení,"
uviedla Gondová.

Plánované podujatia zrušili
Ako ozrejmila, krízový štáb v  Spišskej Novej Vsi rozhodol aj o zrušení všetkých tohtoročných hromadných

kultúrnych podujatí - Večerný beh mestom, Spišské športové hry, Mesto plné detí, Spišský trh, Medzinárodný
festival Živé sochy, Dni mesta a Trh ľudových remesiel.

Udialo  sa tak  aj  v  súvislosti  s  vyjadrením premiéra  Igora Matoviča  (OĽaNO),  ktorý  v  rámci  uvoľňovania
opatrení uviedol, že hromadné podujatia nad 1000 ľudí zrejme tento rok nebudú povolené.

Mestské kultúrne centrum v Spišskej Novej Vsi spúšťa prevádzku Domu kultúry Mier.
Program a spôsob fungovania v najbližších dňoch zverejnia na svojej webovej stránke.
Spišskonovoveský mestský útulok od 1. júna povoľuje prechádzky so psami v sobotu a v nedeľu.
Vyzdvihnutie psa na tento účel je možné v čase od 10.00 do 10.15 hod. a jeho odovzdanie od 11.45 do 12.00

hod.
[Späť na obsah]

20. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku (+1)
[20.05.2020; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; zoznam.sk]

https://www.bystricoviny.sk/spravy/prehlad-vsetkych-doposial-evidovanych-
pacientov-s-koronavirusom-na-slovensku/

Za utorok pribudol jeden nový pacient s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19. Laboratóriá vyšetrili 3
371 odobratých  vzoriek.  Od 6.  marca  2020 máme na Slovensku 1  496 pozitívne  testovaných pacientov  na
koronavírus a 28 úmrtí,  pričom sa celkom testovalo 148 845 ľudí.  Tu je  prehľad  všetkých doteraz známych
prípadov.

19. mája 2020 (1 nový prípad)
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 100) neevidovali v utorok žiadny nový prípad pozitívne testovaného

človeka. Ďalšie kraje mali doposiaľ nasledovné výsledky: Bratislavský kraj 0 (363), Košický kraj 0 (256), Nitriansky
kraj 0 (117), Prešovský kraj 0 (177), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (119) a Žilinský kraj 1 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 39, z ochorenia sa už zotavilo 1 231 ľudí.
Hospitalizovaných je 100 pacientov, u 15 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii

nie je nikto.
18. mája 2020 (žiadny nový prípad)
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 100) ani v ďalších siedmich neevidovali v pondelok žiadny nový

prípad pozitívne testovaného človeka. Ďalšie kraje mali  doposiaľ nasledovné výsledky:  Bratislavský kraj  363,
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Košický kraj 256, Nitriansky kraj 117, Prešovský kraj 177, Trenčiansky kraj 175, Trnavský kraj 119 a Žilinský kraj
188.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 7, z ochorenia sa už zotavilo 1 192 ľudí.
Hospitalizovaných je 106 pacientov, u 18 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii

nie je nikto.
17. mája 2020 (1 nový prípad)
V Banskobystrickom kraji neevidovali v nedeľu žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (363), Košický kraj 1 (256), Nitriansky kraj 0 (117),
Prešovský kraj 0 (177), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (119) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 22, z ochorenia sa už zotavilo 1 185 ľudí.
Hospitalizovaných je 106 pacientov, u 18 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii

nie je nikto.
V pondelok sa vzhľadom na dlhodobo nízky počet nových prípadov očakáva ohlásenie širšieho uvoľnenia

prijatých opatrení proti  šíreniu koronavírusu. Medzitým Rakúsko otvára hranice a v Česku po 66 dňoch končí
núdzový stav…

16. mája 2020 (1 nový prípad)
V Banskobystrickom kraji  neevidovali  v sobotu žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (363), Košický kraj 1 (255), Nitriansky kraj 0 (117),
Prešovský kraj 0 (177), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (119) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 12, z ochorenia sa už zotavilo 1 163 ľudí.
Hospitalizovaných je 116 pacientov, u 19 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii

nie je nikto.
15. mája 2020 (13 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  neevidovali  v piatok žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (363), Košický kraj 10 v Žehre (254), Nitriansky kraj 1
(117), Prešovský kraj 1 (177), Trenčiansky kraj 1 (175), Trnavský kraj 1 (119) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o jedného na 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 20, z ochorenia sa už zotavilo 1 151 ľudí.
Hospitalizovaných je 118 pacientov, u 21 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii

nie je nikto.
14. mája 2020 (3 nové prípady)
V Banskobystrickom kraji neevidovali vo štvrtok žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (363), Košický kraj 1 (244), Nitriansky kraj 0 (116),
Prešovský kraj 1 (177), Trenčiansky kraj 2 (174), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 27.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 19, z ochorenia sa už zotavilo 1 131 ľudí.
Hospitalizovaných je 116 pacientov. U 21 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii

nie je nikto.
Parlament  schválil  v  piatok  tzv.  smart  karanténu.  Ľudia  budú  môcť  namiesto  štátnej  karantény  využívať

mobilnú aplikáciu. Zákon schválili v skrátenom legislatívnom konaní. Úrad verejného zdravotníctva bude musieť
získané údaje zničiť, hneď ako pominie dôvod ich spracovania.

Slovensko má aktuálne k dispozícií prvých 100 tisíc testov na COVID-19, ktoré vyvinuli slovenskí vedci.
13. mája 2020 (8 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  neevidovali  v stredu žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (363), Košický kraj 6 zo Žehry (243), Nitriansky kraj 0
(116), Prešovský kraj 1 (177), Trenčiansky kraj 1 (172), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 27.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 52, z ochorenia sa už zotavilo 1 112ľudí.
Hospitalizovaných je 134 pacientov. U 21 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 4 pacienti, na pľúcnej ventilácii

jeden pacient.
12. mája 2020 (4 nové prípady)
V Banskobystrickom kraji evidovali v utorok jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (363), Košický kraj 0 (237), Nitriansky kraj 0 (116), Prešovský
kraj 0 (176), Trenčiansky kraj 1 (171), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 27.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 77, z ochorenia sa už zotavilo 1 060ľudí.
Hospitalizovaných je 139 pacientov. U 19 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 5 pacienti, na pľúcnej ventilácii

je jeden pacient.
11. mája 2020 (8 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji neevidovali v pondelok žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 99), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (361), Košický kraj 0 (237), Nitriansky kraj 2 (116),
Prešovský kraj 1 (176), Trenčiansky kraj 3 (170), Trnavský kraj 2 (118) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o jedno na 27.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 16, z ochorenia sa už zotavilo 983 ľudí.



Hospitalizovaných je 120 pacientov. U 21 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 5 pacienti, na pľúcnej ventilácii
je jeden pacient.

10. mája 2020 (0 prípadov)
V Banskobystrickom kraji neevidovali v nedeľu žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 99), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (361), Košický kraj 0 (237), Nitriansky kraj 0 (114),
Prešovský kraj 0 (175), Trenčiansky kraj 0 (167), Trnavský kraj 0 (116) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 26.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 16, z ochorenia sa už zotavilo 959 ľudí.
Hospitalizovaných je 118 pacientov. U 21 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 5 pacienti, na pľúcnej ventilácii

je jeden pacient.
9. mája 2020 (2 nové prípady)
V Banskobystrickom kraji  neevidovali  v sobotu žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz

celkom 99), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (361), Košický kraj 0 (237), Nitriansky kraj 0 (114),
Prešovský kraj 0 (175), Trenčiansky kraj 2 (167), Trnavský kraj 0 (116) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 26.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 22, z ochorenia sa už zotavilo 941 ľudí.
Hospitalizovaných je 110 pacientov. U 23 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 5 pacienti, na pľúcnej ventilácii

je jeden pacient.
8. mája 2020 (0 prípadov)
V Banskobystrickom kraji evidovali v piatok žiadne prípady pozitívne testovaných ľudí (doteraz celkom 99),

ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (361), Košický kraj 0 (237), Nitriansky kraj 0 (114), Prešovský kraj 0
(175), Trenčiansky kraj 0 (163), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 26.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 14, z ochorenia sa už zotavilo 919 ľudí.
Hospitalizovaných je 111 pacientov. U 23 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 4 pacienti, na pľúcnej ventilácii

je jeden pacient.
7. mája 2020 (10 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji evidovali vo štvrtok 2 prípady pozitívne testovaných ľudí (doteraz celkom 99), ďalšie

kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 1 (361), Košický kraj 0 (237), Nitriansky kraj 1 (114), Prešovský kraj 0 (175),
Trenčiansky kraj 6 (163), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 26.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 99, z ochorenia sa už zotavilo 905 ľudí.
Hospitalizovaných je 122 pacientov. U 19 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii

je jeden pacient.
6. mája 2020 (16 prípadov)
V Banskobystrickom kraji  evidovali  v stredu 1 prípad pozitívne  testovaného človeka (doteraz celkom 97),

ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 3 (360), Košický kraj 1 (237), Nitriansky kraj 9 (113), Prešovský kraj 0
(175), Trenčiansky kraj 0 (157), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 2 (188).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o jedného, aktuálne je na čísle 26.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 44, z ochorenia sa už zotavilo 806 ľudí.
Hospitalizovaných je 162 pacientov. U 35 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 6 pacienti, na pľúcnej ventilácii

je jeden pacient.
5. mája 2020 (8 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji evidovali v utorok 2 prípady pozitívne testovaných ľudí (doteraz celkom 96), ďalšie

kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (357), Košický kraj 0 (236), Nitriansky kraj 5 (104), Prešovský kraj 1 (175),
Trenčiansky kraj 2 (157), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 3 (186).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezvýšil, zostáva na čísle 25.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 21, z ochorenia sa už zotavilo 762 ľudí.
Hospitalizovaných  je  167  pacientov.  U  37  bolo  ochorenie  potvrdené.  Na JIS  je  6  pacientov,  na  pľúcnej

ventilácii sú 2 pacienti.
4. mája 2020 (8 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  neevidovali  v  pondelok  žiadny  prípad  pozitívne  testovaného  človeka  (doteraz

celkom 94), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (357), Košický kraj 0 (236), Nitriansky kraj 5 (104),
Prešovský kraj 0 (174), Trenčiansky kraj 0 (155), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 3 (183).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezvýšil, zostáva na čísle 25.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 98, z ochorenia sa už zotavilo 741 ľudí.
Hospitalizovaných je 159 pacientov. U 39 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 6 osôb, na pľúcnej ventilácii je

jeden pacient.
3. mája 2020 (5 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji neevidovali v nedeľu žiadny prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

94), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (357), Košický kraj 0 (236), Nitriansky kraj 2 (99), Prešovský
kraj 0 (174), Trenčiansky kraj 0 (155), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 1 (180).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil na 25, pribudlo jedno úmrtie.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 24, z ochorenia sa už zotavilo 643 ľudí.
Hospitalizovaných je 150 pacientov. U 43 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 7 osôb, na pľúcnej ventilácii je

jeden pacient.
2. mája 2020 (1 nový prípad)



V Banskobystrickom kraji neevidovali v sobotu žiadny prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom
94), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (355), Košický kraj 1 (236), Nitriansky kraj 0 (97), Prešovský
kraj 0 (174), Trenčiansky kraj 0 (155), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (179).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 24.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 11, z ochorenia sa už zotavilo 619 ľudí.
Hospitalizovaných je 137 pacientov. U 42 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 7 osôb, na pľúcnej ventilácii je

jeden pacient.
1. mája 2020 (4 nové prípady)
V Banskobystrickom kraji neevidovali v piatok žiadny prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

94), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 5 (355), Košický kraj 1 (235), Nitriansky kraj 1 (97), Prešovský
kraj 2 (174), Trenčiansky kraj 0 (155), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 1 (179).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 stúpol o jedného, celkovo ich je 24.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 50, z ochorenia sa už zotavilo 608 ľudí.
Hospitalizovaných je 142 pacientov. U 44 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 5 osôb, na pľúcnej ventilácii je

jeden pacient.
30. apríla 2020 (7 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji evidovali vo štvrtok 1 prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 94),

ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 5 (355), Košický kraj 1 (235), Nitriansky kraj 0 (96), Prešovský kraj 0
(172), Trenčiansky kraj 0 (155), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (178).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 nestúpol, celkovo ich je 23.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 54, z ochorenia sa už zotavilo 558ľudí.
Hospitalizovaných je 181 pacientov. U 56 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 8 osôb, na pľúcnej ventilácii

žiadny pacient.
29. apríla 2020 (5 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  evidovali  v stredu 1 prípad pozitívne  testovaného človeka (doteraz celkom 93),

ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (350), Košický kraj 1 (234), Nitriansky kraj 0 (96), Prešovský kraj 1
(172), Trenčiansky kraj 1 (155), Trnavský kraj 2 (118) a Žilinský kraj 0 (178).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 stúpol o dve, celkovo ich je 23.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 40, z ochorenia sa už zotavilo 504 ľudí.
Hospitalizovaných je 176 pacientov. U 52 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 5 osôb, na pľúcnej ventilácii 1

pacient.
28. apríla 2020 (7 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji neevidovali v utorok žiadny prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

92), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (350), Košický kraj 1 (233), Nitriansky kraj 1 (96), Prešovský
kraj 1 (171), Trenčiansky kraj 1 (155), Trnavský kraj 1 (116) a Žilinský kraj 0 (178).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 stúpol o dve, celkovo ich je 21.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 61, z ochorenia sa už zotavilo 464 ľudí.
Hospitalizovaných je 180 pacientov. U 53 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 8 osôb, na pľúcnej ventilácii

žiadny pacient.
27. apríla 2020 (3 nové prípady)
V  Banskobystrickom  kraji  neevidovali  v  pondelok  žiadny  prípad  pozitívne  testovaného  človeka  (doteraz

celkom 92), ďalšie kraje mali výsledky:  Bratislavský kraj 0 (348),  Košický kraj 1 (232), Nitriansky kraj 0 (95),
Prešovský kraj 2 (170), Trenčiansky kraj 0 (154), Trnavský kraj 0 (115) a Žilinský kraj 0 (178).

Bohužiaľ v pondelok zomreli dvaja pacienti z DSS, dobrou správou je, že z ochorenia sa vyliečilo ďalších 20
pacientov. V nemocniciach je hospitalizovaných 175 pacientov, u 57 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené. Na JIS
je 6 pacientov, na pľúcnej ventilácii nie je žiaden pacient. S podozrením na COVID-19 je hospitalizovaných 118
pacientov.

26. apríla 2020 (2 nové prípady)
V Banskobystrickom kraji neevidovali v nedeľu žiadny prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom

92), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 1 (348), Košický kraj 0 (231), Nitriansky kraj 0 (95), Prešovský
kraj 0 (168), Trenčiansky kraj 1 (154), Trnavský kraj 0 (115) a Žilinský kraj 0 (178).

Celkovo  sa  z  ochorenia  COVID-19  vyliečilo  už  403  ľudí,  z  toho  v  nedeľu  zaznamenali  9  vyliečených.
Hospitalizovaných je 186 osôb, z toho v 61 prípadoch ide o ľudí s potvrdeným ochorením COVID-19.

Na jednotkách intenzívnej  starostlivosti  je sedem osôb a jedna osoba je na pľúcnej  ventilácii.  Nepribudlo
nijaké úmrtie, Slovensko dosiaľ eviduje 18 obetí.

25. apríla 2020 (6 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji evidovali v sobotu 2 prípady pozitívne testovaných ľudí (doteraz celkom 92), ďalšie

kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (347), Košický kraj 0 (231), Nitriansky kraj 0 (95), Prešovský kraj 0 (168),
Trenčiansky kraj 0 (153), Trnavský kraj 2 (115) a Žilinský kraj 2 (178).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 stúpol v sobotu o ženu z DSS Dom sv. Martina na
18. Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 8, z ochorenia sa už zotavilo 394 ľudí. Hospitalizovaných je
181 pacientov. U 64 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 5 osôb, na pľúcnej ventilácii sú 2 pacienti.

24. apríla 2020 (13 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji evidovali v piatok 3 prípady pozitívne testovaných ľudí (doteraz celkom 90), ďalšie

kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (347), Košický kraj 3 (231), Nitriansky kraj 0 (95), Prešovský kraj 0 (168),
Trenčiansky kraj 0 (153), Trnavský kraj 4 (113) a Žilinský kraj 1 (176).



Pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 doposiaľ zomrelo 17. Počet vyliečených pacientov stúpol o 31,
teda viac sa vyliečilo ako pribudlo nových prípadov. Z ochorenia sa už zotavilo celkovo 386 ľudí.

Hospitalizovaných je 212 pacientov. U 69 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 7 osôb, na pľúcnej ventilácii sú
3 pacienti.

23. apríla 2020 (35 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  evidovali  2  prípady  pozitívne  testovaných  ľudí  (celkom  87),  ďalšie  kraje  mali

výsledky:  Bratislavský  kraj  6  (345),  Košický  kraj  4  (228),  Nitriansky  kraj  3  (95),  Prešovský  kraj  2  (168),
Trenčiansky kraj 11 (153), Trnavský kraj 5 (109) a Žilinský kraj 2 (175).

Pribudli  dve nové úmrtia.  Počet vyliečených pacientov stúpol  o 67,  z  ochorenia sa už zotavilo  355 ľudí.
Hospitalizovaných je 222 pacientov. U 64 bolo ochorenie potvrdené, na výsledky čaká 158 pacientov. Na JIS je 7
pacientov, na pľúcnej ventilácii zostáva 1 pacient.

22. apríla 2020 (81 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  evidovali  2  prípady  poztívne  testovaných  ľudí  (celkom  85),  ďalšie  kraje  mali

výsledky:  Bratislavský kraj  11 (339),  Košický kraj  21 (224),  Nitriansky kraj  16 (92),  Prešovský kraj  11 (166),
Trenčiansky kraj 1 (142), Trnavský kraj 10 (104) a Žilinský kraj 9 (173).

Pribudlo  jedno  úmrtie,  takže  aktuálny  počet  úmrtí  pacientov  s  pozitívnym  testom  na  COVID-19  je  15.
Hospitalizovaných je 265 pacientov, u 80 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené. Na JIS je osem pacientov, jeden
na umelej pľúcnej ventilácii.Celkový počet vyliečených stúpol na 288.

21. apríla 2020 (45 nových prípadov)
Najviac 12 nových prípadov za utorok eviduje Prešovský kraj (doposiaľ 155). Ďalej nasleduje Trenčiansky kraj

s 11 prípadmi (celkom 141) , Nitriansky kraj so šiestimi prípadmi (celkom 76), Trnavský kraj s piatimi prípadmi
(celkom 94).  Rovnako, po štyroch nových prípadoch pribudlo v Bratislavskom (celkom 328) a Košickom kraji
(celkom 204). V Banskobystrickom kraji sa objavili  počas utorka dva nové prípady (celkom 82) a jeden nový
prípad zaznamenali v Žilinskom kraji (celkom 164).

Celkovo sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo už 284 ľudí, z toho za utorok zaznamenali 26 takýchto prípadov.
Hospitalizovaných  je  231  osôb,  z  toho  v  80  prípadoch  ide  o  ľudí  s  potvrdeným  ochorením  COVID-19.  Na
jednotkách intenzívnej starostlivosti je osem osôb a jedna je na pľúcnej ventilácii.

20. apríla 2020 (26 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Okres
Poznámka
Muž
27
Levice
OP Karusel
Muž
36
Martin

Žena
21
Martin

Muž
36
Námestovo

Muž
39
Partizánske
v karanténnom stredisku Svidník
Muž
31
Poprad

Muž
31
Prievidza

Muž
33
Prievidza

Muž



35
Prievidza

Muž
57
Prievidza

Muž
62
Prievidza

Muž
73
Prievidza

Muž
80
Prievidza

Žena
1
Prievidza

Žena
23
Prievidza
v karant, stredisku VDZ VS Financie
Žena
32
Prievidza

Žena
47
Prievidza

Žena
48
Prievidza

Žena
59
Prievidza

Žena
83
Prievidza

Muž
1
Ružomberok

Muž
34
Šaľa
OP Karusel
Muž
56
Šaľa
OP Karusel
Žena
51
Šaľa
OP Karusel



Žena
69
Šaľa
OP Karusel
Žena
49
Vranov nad Topľou
v karanténnom stredisku Pezinok
Hospitalizovaných je  207 pacientov,  u  82 bolo  ochorenie COVID-19 potvrdené a 125 pacientov  čaká na

výsledky testov. Na JIS je sedem pacientov, jeden na umelej pľúcnej ventilácii.
V pondelok pribudlo jedno úmrtie pacientky s pozitívnym testom na koronavírus z DSS Pezinok, ktorá bola

hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 tak
stúpol na 14.

Na druhej  strane vyliečených  bolo 258 ľudí,  z  toho bolo 61 hospitalizovaných v  nemocniciach  a 197 sa
vyliečilo v domácej izolácii.

19. apríla 2020 (12 nových prípadov)
- Muž 44 rokov, Bratislava adresa neznáma
- Muž 53 rokov, Bratislava
- Muž 51 rokov Hlohovec – v karanténnom stredisku Vranov nad Topľou
- Muž 34 rokov, Košice – karanténne stredisko, adresa neznáma
- Muž 38 rokov, Pezinok
- Žena 73 rokov, Pezinok DSS
- Muž 60 rokov, Prešov
- Žena 45 rokov, Prievidza
- Žena 76 rokov, Prievidza
- Muž 33 rokov, Snina – v karanténnom stredisku APZ BA
- Muž 56 rokov, Svidník – v karanténnom stredisku Vranov nad Topľou
- Muž 26 rokov, Vranov nad Topľou – v karanténnom stredisku Vranov nad Topľou
Hospitalizovaných je 212 pacientov, u 81 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené, u 131 sa čaká na výsledky

testov. Na JIS je 8 pacientov, dvaja sú na umelej pľúcnej ventilácii.
Pribudlo ďalšie úmrtie pacienta s pozitívnym testom na COVID-19, ide o klienta DSS Spišské Bystré. Počet

úmrtí  pacientov  s  pozitívnym  testom  na  nový  koronavírus  tak  stúpol  na  13.  Naopak  vyliečených  bolo  251
pacientov, z toho bolo 61 hospitalizovaných v nemocniciach a 190 sa vyliečilo v domácej izolácii.

18. apríla 2020 (72 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Okres
Poznámka
Muž
33
Bratislava

Žena
44
Bratislava

Muž
25
Brezno

Muž
62
Dolný Kubín

Muž
55
Dunajská Streda

Žena
44
Dunajská Streda

Žena
47
Dunajská Streda



Žena
52
Dunajská Streda

Muž
37
Košice

Muž
28
L. Mikuláš

Žena
26
L. Mikuláš

Muž
53
Martin

Žena
16
Martin

Žena
28
Martin

Žena
34
Martin

Žena
40
Martin

Žena
42
Martin

Žena
46
Martin

Žena
51
Martin

Žena
53
Martin

Žena
55
Martin

Žena
56
Martin

Žena



57
Martin

Žena
61
Martin

Žena
5
Námestovo

Muž
53
Pezinok

Muž
56
Pezinok

Žena
80
Pezinok

Muž
58
Prievidza

Žena
27
Prievidza

Žena
52
Prievidza

Muž
46
Revúca

Muž
23
Ružomberok

Muž
73
Ružomberok

Muž
75
Stará Ľubovňa

Žena
58
Turč. Teplice

Žena
58
Tvrdošín

Žena
55
Martin



Muž
42
Ružomberok
neznámy, vyšetrený v Ružomberku
Muž
28
Martin
DSS
Muž
40
Martin
DSS
Muž
70
Martin
DSS
Muž
72
Martin
DSS
Muž
74
Martin
DSS
Muž
83
Martin
DSS
Muž
83
Martin
DSS
Žena
54
Martin
DSS
Žena
61
Martin
DSS
Žena
63
Martin
DSS
Žena
66
Martin
DSS
Žena
70
Martin
DSS
Žena
72
Martin
DSS
Žena
80
Martin
DSS
Žena
81
Martin
DSS
Žena
83



Martin
DSS
Žena
84
Martin
DSS
Žena
86
Martin
DSS
Žena
87
Martin
DSS
Žena
88
Martin
DSS
Žena
88
Martin
DSS
Žena
89
Martin
DSS
Žena
94
Martin
DSS
Žena
94
Martin
DSS
Žena
–
Martin
DSS, vek neznámy
Žena
44
Košice – okolie
OP Karusel
Muž
21
Revúca
OP Karusel
Žena
54
Revúca
OP Karusel
Muž
13
Rim. Sobota
OP Karusel
Muž
28
Rim. Sobota
OP Karusel
Žena
46
Rim. Sobota
OP Karusel
Žena
78
Spišská N. Ves
OP Karusel
Muž



36
Čadca
v karanténnom stredisku Modra
Z pozitívne testovaných pacientov za sobotu sa 1 pacient sa nachádza v karanténnej stanici, 7 pacientov je z

OP Karusel a 25 je z DSS zariadenia v Martine.
V nemocniciach je hospitalizovaných 212 pacientov, u 81 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené, u 131 sa čaká

na výsledky testov. Na JIS je 8 pacientov, dvaja sú na umelej pľúcnej ventilácii.
Žiaľ, pribudlo ďalšie úmrtie pacienta s pozitívnym testom na COVID-19. V Univerzitnej nemocnici Bratislava

zomrela ďalšia žena z DSS Pezinok. Na Slovensku tak zomrelo doteraz 12 ľudí s potvrdeným ochorením COVID-
19.

Slovensko má vyliečených je 229 ľudí, z toho bolo 56 hospitalizovaných v nemocniciach a 173 sa vyliečilo v
domácej izolácii. Údaje o vyliečených hlási Úrad verejného zdravotníctva.

17. apríla 2020 (40 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Okres
Poznámka
Muž
26

B. Bystrica

Muž
33

Bratislava

Muž
35

Bratislava

Žena
53

Bratislava

Žena
23

Ilava

Žena
67



Ilava

Muž
44

Košice – okolie

Muž
24

Kys. Nové Mesto

Muž
17

Martin

Žena
43

Martin

Muž
23

Michalovce

Žena
20

Michalovce

Žena



24

Nové Zámky

Žena
36

Nové Zámky

Žena
50

Nové Zámky

Žena
81

Poprad

Muž
78

Prievidza

Muž
33

Púchov

Žena
67

Revúca



Žena
23

Senica

Muž
53

Skalica

Žena
47

Skalica

Muž
21

Stará Ľubovňa

Žena
28

Stará Ľubovňa

Muž
10

Trnava

Muž
60

Trnava



Žena
62

Trnava

Muž
30

Zlaté Moravce

Muž
44

Zlaté Moravce

Muž
67

Bratislava

adresa neznáma

Žena
82

Pezinok

DSS

Žena
61

Stará Ľubovňa



prekladaná do DSS

Žena
8

Michalovce

v karant. stredisku Gabčíkovo

Žena
37

Michalovce

v karant. stredisku Gabčíkovo

Žena
53

Revúca

v karant. stredisku Gabčíkovo

Muž
41

Senec

v karant. stredisku Gabčíkovo

Muž



21

Michalovce

v karant. stredisku Modra

Žena
39

Piešťany

v karant. stredisku Modra

Muž
30

Nitra

v karant. stredisku Poprad

Muž
38

Nové Zámky

v karant. stredisku Poprad

Z 213 vyliečených bolo 52 hospitalizovaných v nemocniciach a 161 sa vyliečilo v domácej izolácii. Údaje o
vyliečených hlásia regionálne úrady verejného zdravotníctva Úradu verejného zdravotníctva.

Žiaľ, pribudli aj dve úmrtia pacientov, ktorí boli pozitívne testovaní na COVID-19. Nemocnica Poprad v piatok
nahlásila úmrtie u klientky Centra sociálnych služieb v Batizovciach, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19.
V nemocnici na oddelení so špeciálnym režimom pre podozrivých z ochorenia Covid-19 bola hospitalizovaná štyri
dni.

V sobotu ráno v Univerzitnej nemocnici Bratislava zomrela ďalšia klientka z DSS Pezinok. Celkovo tak na
Slovensku máme 11 úmrtí pacientov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Podľa štatistík NCZI je na
JIS desať pacientov, dvaja sú na umelej pľúcnej ventilácii.



16. apríla 2020 (72 nových prípadov)
Muž
Bardejov
66
Muž
Bratislava
73
adresa neznáma
Muž
Bratislava
62
Muž
Bratislava
60
Muž
Bratislava
55
Muž
Bratislava
51
adresa neznáma
Žena
Bratislava
44
Žena
Bratislava
36
Žena
Bratislava
36
Žena
Bratislava
35
Žena
Bratislava
27
Muž
Čadca
28
Muž
Čadca
25
Žena
Dunajská Streda
55
Žena
Dunajská Streda
52
Žena
Dunajská Streda
40
Muž
Dunajská Streda
18
Muž
Košice
47
Muž
Košice
29
Muž
Košice – okolie
49
Žena
Košice – okolie
36
Žena



Levoča
58
OP Karusel
Muž
Martin
52
Muž
Michalovce
53
Žena
Michalovce
49
OP Karusel
Muž
Michalovce
48
OP Karusel
Muž
Michalovce
44
Žena
Michalovce
36
OP Karusel
Muž
Michalovce
34
OP Karusel
Muž
Michalovce
31
OP Karusel
Žena
Michalovce
28
OP Karusel
Muž
Michalovce
26
OP Karusel
Muž
Michalovce
25
Muž
Michalovce
23
OP Karusel
Žena
Michalovce
14
Žena
Pezinok
85
DSS
Muž
Pezinok
64
Žena
Pezinok
30
Muž
Pezinok
22
Muž
Pezinok
21
Žena



Prešov
68
Muž
Prešov
65
Muž
Prievidza
64
Žena
Prievidza
56
Žena
Prievidza
53
adresa neznáma
Žena
Prievidza
48
Žena
Prievidza
47
adresa neznáma
Žena
Prievidza
45
Žena
Prievidza
43
adresa neznáma
Muž
Prievidza
42
Muž
Prievidza
37
v karant. stredisku Piešťany
Žena
Prievidza
33
Žena
Rožňava
60
Muž
Rožňava
57
Muž
Rožňava
53
Muž
Rožňava
41
Žena
Rožňava
30
Žena
Rožňava
30
Muž
Sabinov
42
Žena
Sobrance
46
Muž
Spišská Nová Ves
49
Žena



Spišská Nová Ves
36
OP Karusel
Žena
Spišská Nová Ves
27
Žena
Stropkov
47
Žena
Trebišov
28
Žena
Trebišov
27
Žena
Trebišov
26
Žena
Trnava
47
Muž
Tvrdošín
33
Muž
Vranov nad Topľou
40
v karant. stredisku Lešť
Muž
Vranov nad Topľou
27
Muž
Vranov nad Topľou
6
Z Domova sociálnych služieb (DSS) a zariadenia pre seniorov na Hrnčiarskej ulici v Pezinku zomrel ďalší

infikovaný klient  a  aktuálne tam tak celkovo evidujú už päť  úmrtí.  Išlo  o  ženu,  ktorá bola v  kritickom stave
hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici Bratislava na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 203 pacientov, z toho u 73 je potvrdené ochorenie COVID-
19, u 130 pacientov sa čaká na výsledky testov. Na JIS je 7 pacientov, 2 sú na umelej pľúcnej ventilácii.

Z  ochorenia  COVID-19 sa  na  Slovensku vyliečilo  doteraz  175 ľudí.  Z  toho  46  bolo  hospitalizovaných  v
nemocniciach  a  129  sa  vyliečilo  v  domácej  izolácii.  Údaje  o  vyliečených  hlásia  regionálne  úrady  verejného
zdravotníctva Úradu verejného zdravotníctva.

15. apríla 2020 (114 nových prípadov)
Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 73 je potvrdené ochorenie COVID-

19, 92 pacientov má podozrenie na toto ochorenie. Na JIS je 7 pacientov, 2 sú na umelej pľúcnej ventilácii.
Ministerstvu zdravotníctva nahlásili nemocnice dve nové úmrtia na COVID-19. Prvou obeťou bola onkologická

pacientka,  ktorá  zomrela  vo  Fakultnej  nemocnici  J.A.  Reimanna  v  Prešove.  Bola  pozitívne  testovaná  na
koronavírus a hospitalizovaná bola na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny s obojstranným zápalom
pľúc.

Druhý pacient zomrel v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Išlo o muža z DSS Pezinok, jeho stav bol počas
dňa stabilizovaný, náhle sa všk zhoršil a napriek enormnej snahe zdravotníkov sa mu, nepodarilo pomôcť.

Dobrou  správou  je,  že  z  koronavírusu  sa  na  Slovensku  vyliečilo  doteraz  167  ľudí.  Z  toho  43  bolo
hospitalizovaných v nemocniciach a 124 sa vyliečilo v domácej izolácii.

14. apríla 2020 (28 nových prípadov)
Pohlavie

Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
5
Bratislava
Muž
24
Bratislava
Muž
62



Bratislava
Žena
37
Bratislava
Muž
78
Liptovský Mikuláš
Muž
81
Košice
Žena
92
Senec
Žena
55
Spišská Nová Ves
Žena
67
Nové Zámky
Muž

58
Pezinok
DSS
Žena

39
Pezinok
DSS
Žena

55
Pezinok
DSS
Žena
58
Pezinok
Žena

59
Pezinok
DSS
Žena

72
Pezinok
DSS
Žena

73
Pezinok
DSS
Žena

74
Pezinok
DSS
Žena

79
Pezinok
DSS
Žena



82
Pezinok
DSS
Žena

82
Pezinok
DSS
Žena

87
Pezinok
DSS
Žena

88
Pezinok
DSS
Žena

95
Pezinok
DSS
Žena
39
Rožňava
Muž
40
Zlaté Moravce
Muž
18
Spišská Nová Ves
Muž
42
Trnava
Žena
34
Vranov nad Topľou
Z  ochorenia  COVID-19  sa  na  Slovensku  doteraz  vyliečilo  podľa  hlásení  regionálnych  úradov  verejného

zdravotníctva 151 ľudí, z toho 40 bolo hospitalizovaných a 111 sa vyliečilo v domácej izolácii.
Aktuálne je na Slovensku hospitalizovaných v súvislosti  s  novým koronavírusom podľa údajov NCZI  141

pacientov. V nemocniciach je s potvrdeným koronavírusom 67 ľudí, s podozrením na toto ochorenie 74. Na JIS sa
aktuálne nachádza päť pacientov, na pľúcnej ventilácii sú štyria.

V stredu popoludní informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí, že pribudli 4 nové úmrtia na koronavírus.
Celkový počet úmrtí na Covid-19 tak na Slovensku je tak 6. V jednom prípade išlo o pacienta vo veku 89 rokov,
ktorý bol hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici Trnava. V troch ďalších prípadoch ide o klientov DSS v Pezinku.

Dvaja pacienti podľahli nákaze v stredu ráno v Univerzitnej nemocnici v Bratislave na obojstranný zápal pľúc.
Jeden prípad úmrtia je staršieho dáta. Išlo o klienta domova, ktorý nákaze koronavírusom podľahol 5. apríla. Pred
kremáciou mu bola nariadená pitva a bola zistená prítomnosť Covid-19.

Ďalších 7 pacientov, pochádzajúcich z DSS v Pezinku je na jednotkách intenzívnej starostlivosti, jedna osoba
je v kritickom stave.

13. apríla 2020 (66 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
37
Nitra
Žena
58
Pezinok
DSS
Žena
88
Pezinok



DSS
Žena
61
Pezinok
DSS
Muž
39
Košice – okolie
v karanténnom stredisku Piešťany
Žena
84
Pezinok
DSS
Žena
30
Bánovce nad Bebr.
v kar. stredisku VDZ VS Financie
Žena
85
Pezinok
DSS
Muž
80
Pezinok
DSS
Žena
69
Pezinok
DSS
Žena
56
Pezinok
DSS
Muž
66
Pezinok
DSS
Žena
89
Pezinok
DSS
Žena
86
Pezinok
DSS
Muž
10
Prešov
Muž
56
Pezinok
DSS
Žena
86
Pezinok
DSS
Žena
64
Pezinok
DSS
Muž
86
Pezinok
DSS
Žena
88
Pezinok



DSS
Žena
60
Pezinok
DSS
Žena
79
Pezinok
DSS
Žena
84
Pezinok
DSS
Žena
78
Pezinok
DSS
Muž
80
Pezinok
DSS
Žena
79
Pezinok
DSS
Muž
73
Pezinok
DSS
Žena
52
Košice
v karanténnom stredisku Piešťany
Žena
49
Pezinok
DSS
Žena
92
Pezinok
DSS
Žena
77
Pezinok
DSS
Žena
91
Pezinok
DSS
Muž
67
Pezinok
DSS
Žena
91
Pezinok
DSS
Žena
87
Pezinok
DSS
Muž
85
Pezinok
DSS
Žena
82



Pezinok
DSS
Muž
90
Pezinok
DSS
Žena
38
Pezinok
DSS
Žena
87
Pezinok
DSS
Žena
82
Pezinok
DSS
Žena
90
Pezinok
DSS
Žena
91
Pezinok
DSS
Žena
82
Pezinok
DSS
Muž
83
Pezinok
DSS
Žena
72
Pezinok
DSS
Žena
83
Pezinok
DSS
Muž
65
Pezinok
DSS
Žena
44
Pezinok
DSS
Žena
78
Pezinok
DSS
Žena
80
Pezinok
DSS
Žena
86
Pezinok
DSS
Žena
26
Námestovo
Muž
43



Brezno
v karanténnom stredisku Lešť
Žena
64
Michalovce
Žena
95
Košice – okolie
Muž
56
Košice – okolie
Žena
49
Pezinok
Muž
27
Bardejov
Žena
64
Dolný Kubín
Muž
76
Pezinok
DSS nový
Muž
31
Bratislava
Žena
23
Banská Bystrica
Žena
78
Bratislava
Žena
86
Bratislava
Žena
88
Bratislava
Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 121 pacientov, z toho u 46 bol koronavírus potvrdený, v 75

prípadoch sa čaká na výsledok testov.  V slovenských nemocniciach sú s ochorením COVID-19 na jednotke
intenzívnej starostlivosti štyri osoby, štyria pacienti potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu.

Z ochorenia COVID-19 sa doteraz na Slovensku podarilo vyliečiť 107 ľudí, z toho 31 bolo hospitalizovaných, v
domácej karanténe bez nutnosti hospitalizácie sa vyliečilo 76 ľudí. Chorobe doteraz podľahli dve osoby

Celkovo je na Slovensku vo vekovej kategórii nad 65 rokov pozitívnych 101 osôb. Najviac ich je v okrese
Pezinok – 29 žien a 10 mužov, nasleduje okres Bratislava – 13 žien a 9 mužov.

Z celkového počtu včerajších 1302 testov štátne laboratóriá urobili 1059 testov, zachytili 65 pozitívnych osôb,
súkromné laboratóriá urobili 243 testov, jeden bol pozitívny.

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji – 264, nasledujú Košický kraj – 106,
Prešovský kraj – 101, Žilinský kraj – 95,Trenčiansky kraj – 92, Trnavský kraj – 66, Banskobystrický kraj – 61 a
Nitriansky kraj s 50 pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 425 mužov a 410
žien. Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 246 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29
rokov, ktorých je celkovo 221, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 171 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je
pozitívnych 152 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 42 (u 3 osôb nie je uvedený vek).

12. apríla 2020 (27 nových prípadov)
- Muž 31 – okres Košice okolie
- Žena 28 – okres Nitra v karanténnom stredisku
- Muž 41 – okres Martin v karanténnom stredisku
- Žena 59 – okres Čadca v karanténnom stredisku
- Žena 29 – okres Brezno v karanténnom stredisku
- Žena 68 – okres Humenné
- Žena 30 – okres Zlaté Moravce v karanténnom stredisku
- Žena 46 – okres Bratislava v karanténnom stredisku
- Žena 50 – okres Nové Zámky v karanténnom stredisku
- Žena 27 – okres Trebišov v karanténnom stredisk
- Žena 50 – okres Považská Bystrica v karanténnom stredisku
- Žena 25 – okres Malacky



- Žena 58 – okres Sobrance
- Žena 53 – okres Martin
- Žena 34 – okres Námestovo v karanténnom stredisku
- Muž 45 – okres Prievidza v karanténnom stredisku
- Muž 40- okres Michalovce
- Muž 47 – okres Krupina v karanténnom stredisku
- Muž 59 – okres Bratislava
- Žena 43 – okres Vranov nad Topľou
- Žena 59 – okres Čadca v karanténnom stredisku
- Žena 32 – okres Brezno v karanténnom stredisku
- Muž 35 – okres Sabinov
- Žena 41 – okres Brezno
- Žena 20 – okres Poprad
- Žena 57 – okres Poprad
- Žena 19 – okres Kežmarok v karanténnom stredisku
Z celkového počtu nedeľných 1 324 testov štátne laboratóriá urobili 926 testov, zachytili 24 pozitívnych osôb,

súkromné laboratóriá urobili 398 testov, tri boli pozitívne.
Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 121 pacientov, z toho u 55 bol koronavírus potvrdený, v 73

prípadoch sa čaká na výsledok  testov.  V slovenských nemocniciach je  s  ochorením COVID-19 na jednotke
intenzívnej starostlivosti päť osôb, štyria pacienti potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu.

Zo  769  doteraz  známych  prípadov  ochorenia  COVID-19  je  406  mužov  a  363  žien  (bez  klientov  a
zamestnancov DSS Pezinok). Zo 107 vyliečených bolo 31 hospitalizovaných, v domácej karanténe bez nutnosti
hospitalizácie sa vyliečilo zatiaľ na Slovensku 76 ľudí.

Najviac evidovaných prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji – 211, nasledujú Košický
kraj – 101, Prešovský kraj – 99, Žilinský kraj – 93,Trenčiansky kraj – 91, Trnavský kraj – 66, Banskobystrický kraj
– 59 a Nitriansky kraj s 49 pozitívnymi prípadmi.

Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 239 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29
rokov, ktorých je celkovo 218, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 164 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je
pozitívnych 104 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 41 (u 3 osôb nie je uvedený vek).

11. apríla 2020 (14 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Žena
31
Komárno
v karanténnom stredisku
Žena
32
Rimavská Sobota

Žena
36
Považská Bystrica
v karanténnom stredisku
Muž
49
Spišská Nová Ves

Muž
39
Vranov nad Topľou

Žena
21
Stará Ľubovňa
v karanténnom stredisku
Muž
30
Ružomberok
v karanténnom stredisku
Muž
18
Vranov nad Topľou



Muž
35
Prievidza
v karanténnom stredisku
Muž
80
Považská Bystrica

Žena
15
Michalovce
neznáma vyšetrená v Michalovciach
Žena
20
Bratislava

Muž
24
Stará Ľubovňa
v karanténnom stredisku
Žena
54
Liptovský Mikuláš
neznáma, v karanténnom stredisku
Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 119 pacientov, z toho u 46 bol koronavírus potvrdený, v 73

prípadoch sa  čaká na výsledok  testov.  Na jednotke intenzívnej  starostlivosti  sú  tri  osoby,  šesť  pacientov  si
vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu. Z ochorenia sa doteraz podarilo vyliečiť podľa hlásenia nemocníc ministerstvu
zdravotníctva 23 ľuďom na Slovensku. Chorobe doteraz podľahli dve osoby.

Z celkového počtu sobotňajšícj 1580 testov štátne laboratóriá urobili 761 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb,
súkromné 819 testov, jeden bol pozitívny.

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji – 208, nasledujú Košický kraj – 97,
Prešovský kraj – 93, Trenčiansky kraj – 89, Žilinský kraj – 88, Trnavský kraj – 66, Banskobystrický kraj – 55 a
Nitriansky kraj s 46 pozitívnymi prípadmi.

Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 399 mužov a 343 žien. Najviac pozitívnych testovaných
osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 230 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo
212, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 153 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 103 osôb.
Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 41 (u 3 osôb nie je uvedený vek).

10. apríla 2020 (13 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Žena
45
Spišská Nová Ves

Žena
41
Bratislava

Muž
32
Bratislava

Žena
60
Nové Zámky

Žena
62
Senec

Žena
72
Žilina



Žena
26
Dunajská Streda

Muž
34
Bratislava

Žena
29
Senec

Žena
63
Dunajská Streda

Muž
27
Pezinok
v karanténnom stredisku
Žena
36
Bratislava

Žena
90
Pezinok

Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 147 pacientov, z toho u 44 bol koronavírus potvrdený, v
103 prípadoch sa čaká na výsledok  testov.  Z ochorenia  sa doteraz podarilo  vyliečiť  23 pacientov.  Chorobe
doteraz podľahli dve osoby.

Celkovo je na Slovensku vo vekovej kategórii nad 65 rokov je pozitívnych 57 osôb. Najviac ich je v okrese
Bratislava – 9 mužov a 10 žien, nasleduje okres Prievidza – 3 ženy a traja muži, okres Košice – traja muži, 1
žena, či okres Martin – 2 muži a 1 žena. Z celkového počtu 2174 testov za štvrtok štátne laboratóriá urobili 1191
testov, zachytili 11 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 983 testov, dva boli pozitívne.

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji – 207, nasledujú Košický kraj – 95,
Prešovský kraj – 89, Trenčiansky kraj – 86, Žilinský kraj – 86, Trnavský kraj – 66, Banskobystrický kraj – 54 a
Nitriansky kraj s 45 pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 392 mužov a 336
žien. Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 224 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29
rokov, ktorých je celkovo 207, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 151 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je
pozitívnych 102 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 41 (u 3 osôb nie je uvedený vek).

9. apríla 2020 (14 nových prípadov)
Pohlavie
Muž
Muž
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Žena
Žena
Muž
Žena
Aktuálne je podľa Národného centra zdravotníckych informácií hospitalizovaných 147 pacientov, z toho u 44

bol koronavírus potvrdený, v 103 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Chorobe doteraz podľahli dve osoby,
vyliečilo sa 23 pacientov.

Z celkového počtu 2301 testov za štvrtok štátne laboratóriá urobili 1600 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb,
súkromné laboratóriá urobili 701 testov, jeden bol pozitívny.



Najviac prípadov výskytu COVID-19 je v Bratislavskom kraji – 199, nasledujú Košický kraj – 94, Prešovský
kraj – 89, Trenčiansky kraj – 86, Žilinský kraj – 85, Trnavský kraj – 64, Banskobystrický kraj – 54 a Nitriansky kraj
s 44 pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 389 mužov a 326 žien.

Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 220 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29
rokov, ktorých je celkovo 204, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 150 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je
pozitívnych 97 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 41 (u 3 osôb nie je uvedený vek).

8. apríla 2020 (19 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
40
Zlaté Moravce

Muž
37
Prievidza

Žena
31
Košice

Muž
49
Martin

Muž
88
Martin

Muž
38
Nové Zámky

Muž
22
Košice

Muž
57
Trnava

Žena
25
Malacky

Muž
18
Trenčín

Muž
60
Dunajská Streda

Muž
66
Trnava

Žena
59
Bratislava



Žena
64
Dunajská Streda

Muž
17
Košice
v karanténnom stredisku
Žena
65
Martin

Žena
32
Bratislava

Muž
67
Košice

Žena
75
Košice – okolie

Podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 157 pacientov, z toho u 51 bol koronavírus potvrdený, v 106 prípadoch
sa  čaká  na  výsledok  testov.  Piati  pacienti  sú  napojení  na  umelú  pľúcnu  ventiláciu  a  dvaja  pacienti  sú  na
infektologických jednotkách intenzívnej starostlivosti, informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. Z ochorenia
sa podarilo vyliečiť 16 osôb, chorobe doteraz podľahli dvaja pacienti.

Z celkového počtu 1690 testov za stredu štátne laboratóriá urobili 943 testov, zachytili 16 pozitívnych osôb,
súkromné laboratóriá urobili 747 testov, tri boli pozitívne.

Teraz pribudli štyri osoby vo vekovej kategórii nad 65 rokov. Celkovo je na Slovensku v tejto vekovej kategórii
pozitívnych 53 osôb, najviac v okrese Bratislava – 9 mužov a 10 žien.

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji – 196, nasledujú Košický kraj – 90,
Prešovský kraj – 88, Trenčiansky kraj – 86, Žilinský kraj – 84, Trnavský kraj – 61, Banskobystrický kraj – 52 a
Nitriansky kraj s 44 pozitívnymi prípadmi.

Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 383 mužov a 318 žien. Najviac pozitívnych osôb je vo
vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 215 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 201, vo
vekovej kategórii 45 – 59 je to 146 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 95 osôb. Najmenej je
detí do 14 rokov – celkovo 41 (u 3 osôb nie je uvedený vek).

7. apríla 2020 (101 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Okres
Poznámka
Žena
31
Trenčín

Muž
89
Trnava

Muž
31
Levoča

Žena
3
Trenčín

Žena
54
Trenčín



Muž
62
Bratislava

Žena
32
Bratislava

Žena
69
Trenčín

Žena
22
St. Ľubovňa
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
30
Kežmarok

Žena
40
Košice – okolie

Muž
6
Košice – okolie

Muž
52
Piešťany

Muž
47
Detva

Muž
41
Žilina

Žena
73
Poprad

Žena
54
adresa neuvedená
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
11
Bratislava

Muž
45
Námestovo
v karanténe Gabčíkovo
Muž
48
Brezno
v karanténe Gabčíkovo
Žena
53
Prievidza



Muž
61
Prievidza

Muž
54
bez adresy
v karanténe Gabčíkovo
Žena
30
Bratislava
v karanténe Gabčíkovo
Žena
56
Bratislava

Muž
81
Prievidza

Žena
75
Prievidza

Muž
29
Pezinok

Žena
35
Lučenec
v karanténe Gabčíkovo
Muž
47
Prievidza

Muž
43
Prievidza
v karanténe Gabčíkovo
Žena
71
Prievidza

Žena
64
Malacky

Muž
22
Sabinov
v karanténe Gabčíkovo
Muž
25
Trnava

Žena
24
Rožňava

Žena
42



Pezinok

Žena
51
Prešov

Žena
60
Bratislava

Muž
55
Bratislava

Muž
41
Partizánske

Žena
42
Partizánske

Muž
54
Trenčín

Žena
60
Bratislava

Žena
30
Bratislava
v karanténe Gabčíkovo
Žena
22
Martin
v karanténe Gabčíkovo
Muž
28
Topoľčany
v karanténe Gabčíkovo
Žena
60
Bratislava

Muž
25
Dunajská Streda

Muž
35
Bratislava

Žena
43
Bratislava

Muž
25
Komárno
v karanténe Gabčíkovo
Muž



29
Bratislava

Žena
54
Bratislava

Muž
45
Partizánske
v karanténe Gabčíkovo
Muž
84
Prievidza

Žena
83
Prievidza

Žena
68
Bratislava

Žena
76
Nové Zámky

Žena
59
Lučenec
v karanténe Gabčíkovo
Muž
30
Čadca
v karanténe Gabčíkovo
Žena
33
Čadca
v karanténe Gabčíkovo
Muž
28
Bratislava

Muž
27
Vranov nad Topľou
v karanténe Gabčíkovo
Muž
24
Prievidza

Žena
28
Bratislava

Žena
21
Trnava
v karanténe Gabčíkovo
Žena
44
Senec

Žena



46
Malacky

Žena
28
Pezinok

Okrem týchto osôb bolo pozitívnych aj ďalších 31 ľudí z rómskych osád.
Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 164 pacientov, z toho u 61 bol koronavírus potvrdený, v

103 prípadoch sa čaká na výsledok testov.
Podľa  údajov  Ministerstva  zdravotníctva  SR,  ktorými  disponuje  na  základe  hlásení  z  nemocníc,  je  na

Slovensku spolu 16 vyliečených ľudí z ochorenia COVID-19. Oproti včerajšku pribudli traja ľudia. Vyliečil sa 71-
ročný muž, hospitalizovaný bol vo Fakultnej nemocnici v Prešove. Z ochorenia sa vyliečili  aj matka s dcérou
trenčianskeho  regiónu,  hospitalizované  boli  v  trenčianskej  fakultnej  nemocnici,  následne  boli  prepustené  do
domácej karantény. Ochoreniu doteraz podľahli dve osoby.

6. apríla 2020 (47 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
58
Malacky
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
57
Bratislava
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
24
Piešťany
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
26
Poprad
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
29
Nitra

Žena
41
Piešťany

Muž
34
Snina
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
34
Nitra
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
25
Trebišov
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
26
Kežmarok
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
39
B. Bystrica
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
39



Šaľa

Muž
23
B.Bystrica
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
24
Snina
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
42
Piešťany
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
37
Spišská Nová Ves

Muž
62
Bratislava

Žena
28
Banská Bystrica
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
33
Brezno
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
26
B. Bystrica
v karanténnej stanici APZ BA
Muž
32
Spišská Nová Ves
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
28
Bardejov
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
29
Liptovský Mikuláš
v karanténnej stanici IVS BA
Muž
24
Spišská Nová Ves
v karanténnej stanici IVS BA
Muž
50
Poprad
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
61
Žilina

Muž
28
Brezno
v karanténnej stanici APZ BA
Žena
56
Nové Zámky
v karanténnej stanici APZ BA



Žena
27
Trnava
v Gabčíkove
Žena
64
Prešov

Žena
20
Brezno

Muž
21
Čadca

Žena
48
Čadca

Muž
17
B. Bystrica

Muž
55
B. Bystrica

Muž
54
Prešov

Žena
14
Prešov

Muž
40
Vranov nad Topľou

Muž
40
Spišská Nová Ves
v Gabčíkove
Muž
77
Bratislava

Žena
29
Dunajská Streda

Muž
23
Skalica

Žena
10
Martin

Muž
67
Martin



Muž
41
Bratislava

Žena
27
Košice
adresa neznáma, vyšetrená v Košiciach
Žena
77
B. Bystrica
adresa neznáma, vyšetrená v BB
Celkovo  22  pozititívnych  osôb  sa  nachádza  v  karanténnom  centre.  Z  celkového  počtu  1448  testov  za

pondelok, súkromné laboratóriá urobili 155 testov, u dvoch osôb osôb boli výsledky pozitívne. Štátne laboratóriá
urobili 1293 testov a zachytili 45 pozitívnych osôb.

Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 176 pacientov, z toho u 79 bol koronavírus potvrdený, v 97
prípadoch sa čaká na výsledok testov. Z ochorenia sa už podarilo vyliečiť 8 ľudí, dvaja pacienti chorobe COVID-
19 podľahli.

Najčastejší výskyt prípadov je v Bratislavskom kraji – 169, nasledujú Prešovský kraj – 81, Žilinský kraj – 76,
Trenčiansky kraj – 66, Trnavský kraj – 51, Košický kraj – 51, Banskobystrický kraj – 48 a Nitriansky kraj s 39
pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 319 mužov a 262 žien.

Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 181 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29
rokov, ktorých je celkovo 168, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 123 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je
pozitívnych 71 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 35. Najviac občanov s pozitívnym výsledkom nad 65
rokov je v okrese Bratislava – 9 mužov a 9 žien, na celom Slovensku ich je 38 v tomto veku.

5. apríla 2020 (49 nových prípadov)
Pohlavie
Vek
Názov okresu
Poznámka
Muž
37
Košice – okolie

Žena
13
Nové Zámky

Muž
49
Prešov

Muž
44
Košice – okolie
v karant. stanici Piešťany
Žena
59
Senec

Žena
30
Pezinok

Žena
43
Košice

Muž
33
Čadca

Muž



36
Bratislava

Muž
23
Bratislava

Žena
32
Poprad
v karant. stanici Piešťany
Muž
56
Nitra

Žena
59
Nitra

Žena
55
Bratislava

Žena
26
Brezno
v karant. stanici APZ BA
Muž
37
Bánovce nad Bebr.
v karant. stanici APZ BA
Žena
40
Trenčín
v karant. stanici APZ BA
Muž
21
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Žena
29
Nové Zámky
v karant. stanici APZ BA
Muž
46
Brezno
v karant. stanici APZ BA
Muž
37
Dolný Kubín
v karant. stanici APZ BA
Muž
34
Banská Bystrica
v karant. stanici APZ BA
Žena
22
Levoča
v karant. stanici APZ BA
Žena
22
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž
31



Zvolen
v karant. stanici APZ BA
Žena
28
Turčianske Teplice
v karant. stanici APZ BA
Žena
42
Prešov
v karant. stanici APZ BA
Žena
23
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž
32
Pezinok
v karant. stanici APZ BA
Muž
25
Bánovce nad Bebr.
v karant. stanici APZ BA
Žena
30
Dolný Kubín
v karant. stanici APZ BA
Muž
30
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Žena
24
Liptovský Mikuláš
v karant. stanici APZ BA
Muž
24
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž
34
Poltár
v karant. stanici APZ BA
Žena
27
Banská Bystrica
v karant. stanici APZ BA
Žena
2
Liptovský Mikuláš

Muž
53
Nové Zámky
v karant. stanici APZ BA
Muž
22
Kežmarok
v karant. stanici APZ BA
Žena
56
Banská Bystrica
v karant. stanici APZ BA
Žena
48
Poprad
v karant. stanici APZ BA
Muž



25
Gelnica
v karant. stanici APZ BA
Žena
21
Bardejov
v karant. stanici APZ BA
Muž
33
Rimavská Sobota
v karant. stanici APZ BA
Muž
29
Piešťany
v karant. stanici APZ BA
Muž
21
Levoča
v karant. stanici APZ BA
Muž
45
Brezno
v karant. stanici APZ BA
Žena
24
Liptovský Mikuláš
v karant. stanici APZ BA
Muž
43
Liptovský Mikuláš
v karant. stanici APZ BA
Väčšina (34) pozitívne testovaných pochádza zo skupiny navrátilcov z rakúskeho Tirolska, ktorí sa vracali

individuálne  na  Slovensko,  boli  však  nariadením  umiestnení  v  karanténnych  centrách.  Celkovo  sa  v  nich
nachádza  36  pacientov.  Aktuálne  je  podľa  štatistík  NCZI  hospitalizovaných  180 pacientov,  z  toho  u  72  bol
koronavírus potvrdený, v 108 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Z ochorenia sa už podarilo vyliečiť 8 ľudí. Do
testovania sú zapojené aj súkromné laboratóriá, doteraz vyšetrili celkovo 2 405 vzoriek.

Najčastejší výskyt prípadov výskytu je v Bratislavskom kraji – 164, nasledujú Prešovský kraj – 71, Žilinský kraj
– 70, Trenčiansky kraj – 66, Trnavský kraj – 45, Košický kraj – 45, Banskobystrický kraj – 38 a Nitriansky kraj s 35
pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 292 mužov a 242 žien.

Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 169 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29
rokov, ktorých je celkovo 148, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 116 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je
pozitívnych 65 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 33. Najviac občanov s pozitívnym výsledkom nad 65
rokov je v okrese Bratislava – 8 mužov a 9 žien, na celom Slovensku ich je 35 v tomto veku.

4. apríla 2020 (14 nových prípadov)
Pohlavie
Muž
Muž
Ženy
Muž
Muž
Ženy
Ženy
Ženy
Muž
Muž
Muž
Ženy
Ženy
Ženy
Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 171 pacientov, z toho u 63 bol koronavírus potvrdený, v

108 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Z ochorenia sa už podarilo vyliečiť 8 ľudí. Do testovania sú zapojené
aj súkromné laboratóriá, doteraz vyšetrili celkovo 2238 vzoriek.

Najčastejší výskyt prípadov je v Bratislavskom kraji – 158, nasledujú Trenčiansky kraj – 63, Žilinský kraj – 62,
Prešovský kraj – 58, Trnavský kraj – 44, Košický kraj – 41, Nitriansky kraj – 30 a Banskobystrický kraj s 29
pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 266 mužov a 219 žien.

Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 150 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29
rokov, ktorých je celkovo 130, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 106 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je



pozitívnych 65 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 31. Najviac občanov s pozitívnym výsledkom nad 65
rokov je v okrese Bratislava – 8 mužov a 9 žien, na celom Slovensku ich je 35 v tomto veku.

3. apríla 2020 (21 nových prípadov)
Pohlavie
Žena
Muž
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 72 bol koronavírus potvrdený, v 93

prípadoch sa čaká na výsledok  testov.  Do testovania  sú zapojené aj  súkromné laboratóriá,  doteraz vyšetrili
celkovo 1 545 vzoriek.

Najviac prípadov výskytu je v Bratislavskom kraji – 156, nasledujú Žilinský kraj – 62, Trenčiansky kraj – 58,
Prešovský kraj – 57, Trnavský kraj – 43, Košický kraj – 36, Nitriansky kraj – 30 a Banskobystrický kraj s 29
pozitívnymi prípadmi.

Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 259 mužov a 212 žien. Najviac pozitívnych osôb je vo
vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 149 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 125, vo
vekovej kategórii 45 – 59 je to 102 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 63 osôb. Najmenej je
detí do 14 rokov – celkovo 29.

2. apríla 2020 (24 nových prípadov)
Pohlavie
Žena
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
V súčasnosti je hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 67 bol koronavírus potvrdený, v 98 prípadoch sa

čaká na výsledok testov. Popri stále miernom náraste infikovaných ľudí má Slovensko už 8 vyliečených pacientov
z choroby COVID-19. Aktuálne z nich sú to ďalší  dvaja pacienti  hospitalizovaní  vo Fakultnej  nemocnici  F.D.
Roosevelta v Banskej Bystrici, kde ide už o troch vyliečených. Pacienti boli prepustení do domácej karantény,
teraz im prišli výsledky druhého kontrolného odberu s negatívnym výsledkom.



Najviac prípadov výskytu je v Bratislavskom kraji – 155, nasledujú Žilinský kraj – 59, Trenčiansky kraj – 54,
Prešovský kraj – 53, Trnavský kraj – 40, Košický kraj – 32, Nitriansky kraj – 30 a Banskobystrický kraj s 27
pozitívnymi prípadmi testovania.

Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 244 mužov a 206 žien. Najviac pozitívnych osôb je vo
vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 143 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 120, vo
vekovej kategórii 45 – 59 je to 94 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 62 osôb. Najmenej je
detí do 14 rokov – celkovo 28.

1. apríla 2020 (26 nových prípadov)
- muž, 27, Banská Bystrica
- muž, 74, Bardejov
- žena, 72, Bardejov
- muž, 62, Bardejov
- muž, 21, Bratislava
- žena, 47, Bratislava
- muž, 18, Bratislava
- žena, 26, Brezno
- žena, 23, Brezno
- žena, 22, Brezno
- muž, 70, Ilava
- žena, 38, Košice
- žena, 57, Košice
- muž, 68, Košice
- žena, 48, Malacky
- muž, 46, Martin
- žena, 65, Poprad
- žena, 29, Poprad
- muž, 31, Prievidza
- žena, 30,Prievidza
- žena, 24, Sabinov
- žena, 42, Senec
- žena, 26, Tvrdošín
- muž, 30, Žiar nad Hronom
- muž, 67, Žilina
- muž, 20, Žilina
Počet nových prípadov choroby COVID-19 spôsobenej  koronavírusom v ČR stúpol  na 3 604. Ochoreniu

doposiaľ podľahlo 40 ľudí a vyliečilo sa 61 ľudí.
V  Nemecku  za  posledných  24  hodín  pribudlo  140  obetí  koronavírusu,  celkovo  zomrelo  takmer  900

infikovaných. V porovnaní s inými krajinami západnej Európy ide stále o pomerne nízke číslo, Veľká Británia
hlásila  v  stredu  563  úmrtí  za  deň  a  Francúzsko  509.  V  Taliansku  a  Španielsku  je  už  vyše  100  tisíc  ľudí
infikovaných koronavírusom.

Nový koronavírus si v Spojených štátoch vyžiadal za posledných 24 hodín až 884 obetí na životoch. Počet
infikovaných ľudí celosvetovo prekonal v stredu hranicu 900 tisíc. Viac ako 45 tisíc osôb na následky choroby
spôsobenej týmto vírusom zomrelo.

31. marca 2020 (37 nových prípadov)
Pohlavie
Žena
Muž
Muž
Žena
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž



Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Medzinárodné štatistiky uvádzajú na Slovensku prvú obeť koronavírusu. u nás sa to zatiaľ zatiaľ považuje za

pravdepodobné  úmrtie  v  tejto  súvislosti.  Ide  o  bývalého  primátora  Bojníc  Vladislava  Oravca  (†60),  ktorý  po
pozitívnom teste na koronavírus a pobyte v nemocnici zomrel v domácej liečbe na obojstranný zápal pľúc.

Počet potvrdených prípadov koronavírusu v susednom Česku sa zvýšil na 3 308. V priebehu utorka pribudlo
307 nových prípadov. Ochoreniu podľahlo 31 pacientov.

30. marca 2020 (27 nových prípadov)
Pohlavie
Žena
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Žena
Muž
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena
Žena
Muž
Muž
Žena
Žena
Muž
Muž
Muž
Muž
Muž
Žena
Muž
Žena
Tretina  nových  prípadov  je  z  ohrozenej  skupiny,  medzi  pozitívnymi  je  deväť  pacientov  nad  60  rokov.

Najmladším pacientom je trojročné dievčatko a najstaršou 80 – ročná žena.
Slovensko naopak registruje v poradí už tretieho vyliečeného pacienta z ochorenia Covid-19. Ide o 39 –

ročného muža, ktorý ležal na infektológii v bystrickej Rooseveltovej nemocnici. Minister zdravotníctva SR Marek
Krajčí informoval, že v prípade rizikového pacienta s výraznými komplikáciami, ktorý je vo vážnom stave, nastalo
mierne zlepšenie.

29. marca 2020 (22 nových prípadov)
- Muž (19), okres Malacky
- Muž (24), okres Bratislava
- Muž (26), okres Prievidza
- Muž (26), okres Vranov nad Topľou
- Muž (28), okres Trenčín
- Muž (28), okres Vranov nad Topľou
- Žena (33), okres Banská Bystrica
- Žena (34), okres Bratislava
- Muž (36), okres Senica
- Žena (40), okres Bratislava
- Muž (41), okres Bratislava



- Muž (45), okres Ilava
- Žena (47) Nové Zámky
- Žena (49), okres Bratislava
- Žena (53), okres Banská Bystrica
- Žena (53), okres Trenčín
- Muž (55) Trenčín
- Muž (57), okres Bratislava
- Muž (57), okres Nové Zámky
- Muž (61), okres Trenčín
- Žena (63), okres Topoľčany
- Muž (73), okres Bratislava
Pre porovnanie v susednom Česku je aktuálne potvrdených 2 837 prípadov koronavírusu. V nedeľu sa ich

počet zvýšil o 160, čo je najmenší nárast za šesť dní. Ochoreniu COVID-19 zatiaľ podľahlo 17 Čechov, vyliečilo
sa 11 ľudí.

28. marca 2020 (22 nových prípadov)
- Muž, okres Považská Bystrica
- Muž, okres Prievidza
- Žena, okres Košice
- Muž, okres Galanta
- Muž, okres Zlaté Moravce
- Muž, okres Žilina
- Žena, okres Senica
- Žena, okres Humenné
- Muž, okres Bardejov
- Žena, okres Bratislava
- Žena, okres Dunajská Streda
- Muž, okres Partizánske
- Muž, okres Bratislava
- Muž, okres Považská Bystrica
- Žena, okres Považská Bystrica
- Muž, okres Bratislava
- Muž, okres Prievidza
- Žena, okres Považská Bystrica
- Muž, okres Partizánske
- Žena, okres Rimavská Sobota
- Muž, okres Bratislava
- Muž, okres Partizánske
Kým na Slovensku napriek zvýšenému počtu testovaných ľudí zatiaľ dramaticky nestúpa počet nakazených

ľudí koronavírusom, v USA majú viac ako 121 tisíc pacientov, v Taliansku vyše 92 tisíc a v Číne viac ako 81 tisíc.
V počte obetí sú USA na štvrtom mieste s 2 100 mŕtvymi po Taliansku (10 023), Španielsku (5 982) a Číne (3
300).

Koronavírus si do soboty večera po celom svete vyžiadal dokopy už viac ako 30 tisíc obetí. Dve tretiny z nich
zaznamenali v Európe. V susednom Česku bolo doposiaľ vykonaných 40 700 testov, z ktorých bolo pozitívne
testovaných 2 669 ľudí. Z nich 13 zomrelo a 11 pacientov sa uzdravilo.

27. marca 2020 (23 nových prípadov)
- Žena, Okres Ružomberok,
- žena, Okres Ružomberok,
- Žena, Okres Ružomberok
- Muž, Okres Rimavská Sobota
- Žena, Okres Bratislava
- Muž
- Muž, Okres Martin
- Žena, Okres Pezinok
- Žena, UN Martin
- Žena, Okres Zlaté Moravce
- Žena
- Muž, Okres Bratislava,
- žena, Okres Prievidza
- Žena, Okres Dunajská Streda,
- žena, Okres Myjava,
- muž, Okres Čadca,
- Žena, Okres Kežmarok,
- Muž, Okres Čadca
- Muž, Okres Košice
- Žena, Okres Dunajská Streda
- Muž, Okres Dunajská Streda
- Muž, UN Martin,



- Žena, Okres Kysucké Nové Mesto
Vo zverejnených číslach za piatok ešte nie sú zahrnuté testy, ktoré robili súkromné laboratóriá. Z infikovaných

pacientov je 85 hospitalizovaných, dvaja sú na JIS, jeden je na umelej ventilácii v kritickom stave. Ostatní sú v
domácom ošetrení. Dvaja ľudia sa vyliečili.

Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího 73 nakazených prišlo zo zahraničia, okrem iného z Chorvátska,
Česka, Francúzska, Nemecka, Talianska, Belgicka, Poľska, Maledív či Austrálie.

„V súvislosti s koronavírusom je najčastejšie nakazená veková kategória od 30 do 44 rokov. Je to takmer 34
% z nakazených,“

vysvetlil minister zdravotníctva.
Percentuálne vyjadrenia vekových skupín nakazených na Slovensku (vrátane 2 vyliečených) podľa štatistík

NCZI:
0-14 rokov = 7.89%
15-29 rokov = 24.44%
30-44 rokov = 33.84%
45-59 rokov = 21.05%
viac ako 60 rokov = 12.78%
26. marca 2020 (43 nových prípadov)
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bardejov
- muž, FN Trnava, okres Trnava
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
- muž, záchytné stredisko Trenčín, okres Prešov
- žena,Karanténa Gabčíkovo, okres Dolný Kubín
- muž, okres Bratislava
- žena, okres Partizánske
- muž, okres Banská Bystrica
- muž, okres Bratislava
- muž, okres Žilina
- muž, okres Piešťany
- muž, okres Trnava
- žena, okres Sereď
- žena, okres Bratislava
- muž, okres Bratislava
- žena, okres Bratislava
- žena, okres Malacky
- muž, okres Bratislava
- muž, okres Nitra
- muž, okres Prešov
- žena, okres Bratislava
- žena, okres Bratislava
- muž, okres Košice
- muž, okres Ružomberok
- žena, okres Martin
- žena, okres Prievidza
- muž, okres Bratislava
- muž, okres Prešov
- muž, okres Považská Bystrica
- žena, okres Považská Bystrica
- žena, okres Považská Bystrica
- žena, okres Bardejov
- žena, okres Ilava
- žena, okres Stará Ľubovňa
- žena, okres Lučenec
- muž, okres Piešťany
- muž, okres Bratislava
- muž, okres Bratislava
- žena, okres Nitra
- prípad identifikovalo súkromné laboratórium
Na Slovensku je  momentálne jeden pacient s  koronavírusom v kritickom stave,  ktorý bojuje  o život  a  je

napojený na pľúcnu ventiláciu. Je v rizikovom veku a má aj ďalšie zdravotné problémy.
Na druhej strane dvaja Slováci sa vyliečili z ochorenia COVID-19 Ide o ženu a muža z košického regiónu. Muž

bol hospitalizovaný a žena po celý čas v domácej karanténe.
25. marca 2020 (10 nových prípadov)
– žena, karanténa Gabčíkovo
– muž, karanténa Gabčíkovo



– muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda – žena, okres Partizánske
– muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie
– žena, okres Považská Bystrica
– muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska
– žena, okres Zlaté Moravce
Pacienti z okolia Banskej Bystrice postihnutí koronavírusom sú hospitalizovaní na infektológii v Rooseveltovej

nemocnici. Hovorkyňa nemocnice Ružene Maťašeje o aktuálnom stave povedala:
„Momentálne máme hospitalizovaných dvoch pacientov s koronavírusom. Dokopy sme ich mali šiestich, ale

štyria  už boli  prepustení  do domácej  karantény.  Posledným prijatým je  muž s  cestovateľskou anamnézou  z
okresu Banská Bystrica. On aj druhý pacient sú v stabilizovanom stave.“

V Českej republike bolo vo štvrtok ráno potvrdených 1 775 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2.
Šesť  ľudí  nákaze  COVID-19,  ktorú  vírus  spôsobuje,  podľahlo.  Z  nákazy  sa  doteraz  vyliečilo  desať  ľudí.
Vykonaných bolo 26 698 testov.

Na území  Rakúska pribudlo  za  posledný  deň vyše  600 potvrdených prípadov  nakazenia  novým druhom
koronavírusu,  ktorých  bolo  celkove  k  štvrtkovému  ránu  zaznamenaných  už  5  888.  Oficiálny  počet  úmrtí  v
dôsledku tejto nákazy medzitým v krajine vzrástol z 30 na 34.

Novým centrom nákazy koronavírusom sa postupne stávajú Spojené štáty. Počet obetí tu stúpol nad tisíc.
Viac nakazených ľudí má len Čína a Taliansko, kritická situácia je aj v Španielsku.

Aktuálny počet koronavírusom nakazených ľudí na celom svete podľa WHO je 473 725, zomrelo 21 283 ľudí,
vyliečilo sa 113 260 pacientov (údaj zo 6:00 hod. dňa 26. marca 2020)

24. marca 2020 (12 nových prípadov)
Na Slovensku pribudlo v utorok 12 nových prípadov nákazy koronavírusom, ide o deväť mužov a tri ženy.

Celkový počet evidovaných prípadov ochorenia COVID-19 teda stúpol na 216. V stredu to oznámil premiér Igor
Matovič s tým, že doteraz celkovo 4 200 vyšetrených má negatívny nález.

– muž, UN Martin, okres Martin
– muž, karanténa Gabčíkovo, okres Vranov nad Topľou
– žena, Bratislava – Kramáre, okres Bratislava
– žena, Bratislava-Kramáre, okres Vranov nad Topľou
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislavaň
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Malacky,
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
– muž, FN Trenčín, okres Považská Bystrica
– muž, FN Trenčín, okres Ilava
– muž, ÚVN Ružomberok, okres Dolný Kubín
– muž, FNsP Banská Bystrica, okres Banská Bystrica (Slovenská Ľupča)
– žena, okres Lučenec
23. marca 2020 (19 nových prípadov)
Vláda zriadila  permanentný krízový štáb. Jeho členmi budú vedec Robert  Mistrík,  lekári  Peter Visolajský,

Vladimír Krčméryä  a Peter  Škodný.  Do nočných hodín prebiehalo zasadnutie  Ústredného krízového štábu a
potom aj vlády SR, ktorá prijala ďalšie opatrenia v boji s koronavírusom.

Podľa premiéra Igora Matoviča bude ministerstvo zdravotníctva zverejňovať nové prípady pacientov pozitívne
testovaných na chorobu COVID-19 za daný deň až ten nasledujúci.

V utorok o tom na Úrade vlády SR informoval hlavný hygienik Ján Mikas. Na Slovensku máme aktuálne 204
pozitívnych  výsledkov na  ochorenie  COVID-19.  Za pondelok  pribudlo  19 nových prípadov,  432 vzoriek  bolo
negatívnych.  Vláda  predloží  na  skrátené  legislatívne  konanie  zákon,  aby  sa  mohli  využívať  dáta  mobilných
operátorov o lokalizácii občanov.

– žena, FN Nitra, okres Topoľčany
– žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná, okres Malacky
– žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná
– muž, FN Nitra, okres Nitra
– žena, FN Nitra, okres Topoľčany
– žena, drive RÚVZ Košice, okres Čadca
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda
– žena, Bratislava-Kramáre, okres Senec
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Zvolen
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Senec
– žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava
– žena, FN Trnava, okres Piešťany
– žena, Bratislava-Kramáre, trvalé bydlisko Španielsko, prechodný pobyt okres Bratislava
– žena, Bratislava-Kramáre, okres Malacky
– žena, karanténa Gabčíkovo, okres Čadca
– žena, ÚNV Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš



22. marec 2020 (7 nových prípadov)
Na  Slovensku  pribudlo  v  nedeľu  sedem  nových  prípadov  nákazy  novým  koronavírusom  (cestovateľská

anamnéza a kontakt s nakazenou osobou), celkový počet evidovaných prípadov ochorenia COVID-19 tak stúpol
na 185. Na nedeľňajšom tlačovom brífingu to oznámil  minister zdravotníctva Marek Krajčí  s tým, že doteraz
celkovo 3 304 vyšetrených má negatívny nález.

– muž, karanténa Gabčíkovo
– dvaja muži, Bratislava
– dve ženy, Nitra
– dve ženy, Martin
Počet  oznámených prípadov  nákazy  novým koronavírusom v  Európe prekročil  počet  150  tisíc,  pričom v

Taliansku ich je viac ako 53 000. Epidémia v tejto krajine nadobúda hrozivé  rozmery,  Taliansko preto utlmí
výrobu, ponechá len to, čo je nutné. Veľmi zlá situácia je aj v Španielsku.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa rozhodla pre domácu karanténu potom ako bola informovaná, že
lekár, ktorý ju očkoval, má pozitívny test na koronavírus.

Na celom svete sa nakazilo už 312 tisíc ľudí, vyše 13 tisíc ochoreniu podľahlo, naopak vyliečilo sa viac ako 93
tisíc pacientov.

21. marec 2020 (41 nových prípadov)
Nový slovenský premiér Igor Matovič na brífingu po prvom rokovaní vlády v sobotu podvečer oznámil,  že

Slovensko má 41 nových prípadov nákazy koronavírusom, viac ako polovica z nich je z Bratislavy a okolia. Ide
tak o doposiaľ najvyšší denný nárast tejto nákazy v našej krajine. Celkovo tak oficiálne evidujeme 178 prípadov
tohto ochorenia.

– muž, Revúca, cestovateľská anamnéza Česká republika
– žena, ÚNV Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika
– žena, ÚNV Ružomberok
– muž, karanténa Gabčíkovo, Nové Zámky, cestovateľská anamnéza Rakúsko
– žena, FN Nitra, Golianovo
– žena, FN Nitra, Kočovce-Rakoľuby
– žena, FN Trnava, Senica
– muž, FN Trnava, Suchá nad Parnou, ČR
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Vysoká pri Morave, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Krtíš, kontakt s COVID-19
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
– žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Meder, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Pezinok, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Ohrady, kontakt s COVID-19
– muž, Bratislava-Kramáre, Dolná Strehová
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
– žena, Bratislava-Kramáre, Hrabovka, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Dunajská Streda
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19
– žena, FNsP Prešov
– muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko
– muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko
– žena, Michalovce
– muž, RÚVZ, Košice, cestovateľská anamnéza
20. marec 2020 (14 nových prípadov)
– muž, karanténa Gabčíkovo, Humenné, návrat z Rakúska
– muž, karanténa Gabčíkovo, Michalovce, návrat z Rakúska
– žena karanténa Gabčíkovo, Jakubovany, návrat z Rakúska
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava



– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava
– muž, Bratislava-Klenová, Malacky, Kontakt s osobou z rakúska
– žena, UN Martin,
– muž, UN Martin,
– žena, UN Martin,
– muž, FN Nitra, Hronovce, kontakt s COVID-19
– muž, FN Trenčín, Moravské Lieskové
– muž, FN Trenčín, Považská Bystrica
– žena, FNsP Prešov, Spišská Belá
– muž, ÚNV Ružomberok, Paríž
19. marec 2020 (19 nových prípadov)
– muž, domáca izolácia, Bratislava, Anglicko-cestovateľská anamnéza
– muž, domáca izolácia, Bratislava
– žena, domáci odber, Bratislava
– žena, domáci odber, Bratislava
– muž, domáci odber, Bratislava
– muž, FN Trenčín, Nedašovce
– muž, FN Trenčín, Trenčín
-muž, FN Trenčín, Skačany
– muž, FN Trenčín, Ilava
– žena, FN Trenčín, Nová Dubnica
– muž, FN Trenčín, Ilava
– muž, FN Trenčín, Trenčianska Turná
– žena, FN Trenčín, Trenčín
– muž, FNsP Prešov, Giraltovce
– muž, FNsP Prešov, Poprad
– muž, FNsP, Prešov, kontakt s COVID-19
– žena, infektológia Ružomberok, ČR-cestovateľská anamnéza
– žena, infektológia Ružomberok, ČR-cestovateľská anamnéza
– žena, domáca izolácia, odber cez RÚVZ Nové Zámky, Štúrovo, kontakt s COVID-19
„Ak sa započíta aj prípad 84 – ročnej pani, ktorá zomrela, nie z dôvodu ochorenia COVID-19, tak je to spolu

124 prípadov,“ povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.
18. marec 2020 (8 nových prípadov)
– žena, domáca izolácia, Bratislava, Poľsko (cestovateľská anamnéza),
– muž, domáca izolácia, Bratislava, Poľsko (cestovateľská anamnéza),
– muž, domáca izolácia, Banská Štiavnica, (Taliansko, cestovateľská anamnéza),
– žena, domáca izolácia, Bratislava, (Francúzsko, cestovateľská anamnéza),
– muž, hospitalizácia, Košice,
– muž, hospitalizácia, Martin,
– muž, hospitalizácia, Vráble, (Taliansko, cestovateľská anamnéza),
– žena, hospitalizácia, Nitra, (Taliansko, cestovateľská anamnéza).
Premiér  Peter  Pellegrini  oznámil,  že  zomrela  84  –  ročná  žena,  no  až  pitva  ukáže  či  na  koronavírus:

„Odmietam oficiálne  potvrdiť,  že  máme úmrtie  na  Covid-19,  pretože  išlo  o  ženu,  ktorá  mala  viaceré  vážne
zdravotné problémy.“

Do nemocnice ju prijali s akútnymi problémami. Mala aterosklerózu, chronické srdcové zlyhávanie a prekonala
infarkt. Žena bola pozitívne testovaná aj na Covid-19, lebo sa stretla so synom a vnukom, ktorí sa vrátili  zo
zahraničia.

17. marec 2020 (25 nových prípadov)
– 4 osoby, Bratislava
– 4 osoby, Žilina
– 3 osoby, Dunajská Streda
– 1 osoba, Revúca
– muž, domáca izolácia, Bratislava,
– žena, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19,
– žena, domáca izolácia, Bratislava,
– muž, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19,
– muž, domáca izolácia, Nové Zámky, kontakt s COVID-19,
– žena, domáca izolácia, Prešov,
– žena, hospitalizácia, Nitra, kontakt s osobou, ktorá bola v Maďarsku,
– žena, hospitalizácia, Ružomberok,
– dievča, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19,
– žena, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19,
– muž, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19
– dievča, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19,
– muž, hospitalizácia, Revúca.
Na poludnie ohlásil premiér Peter Pellegrini 12 nových prípadov pacientov s koronavírosom:



„Toho času evidujeme 84 nakazených pacientov. Z toho 22 ľudí leží v slovenských nemocniciach, dvaja z nich
sú momentálne na jednotke intenzívnej starostlivosti bez potreby umelej pľúcnej ventilácie. Zvyšok je v domácej
karanténe s ľahším priebehom ochorenia.“

K  večeru  pribudlo  ďalších  13  nových  prípadov.  Generálna  riaditeľka  banskobystrickej  Rooseveltovej
nemocncie Miriam Lapuníková potvrdila,  že  na oddelení  infektológie aktuálne leží  5  pacientov s  potvrdeným
koronavírusom, nie všetci sú z mesta pod Urpínom.

16. marec 2020 (11 nových prípadov)
– žena a muž, Košice
– dvaja muži, Svidník
– žena, Trnava
– muž, Trenčín
– muž, Pezinok
– dieťa, Prešov
– žena, Rožňava
– muž, Liptovský Mikuláš
– muž, Sobrance
15. marec 2020 (17 nových prípadov)
– 5 prípadov, Bratislava
– 5 prípadov (2 muži, 2 muži a 1 dieťa), Trenčín
– 3 nové prípady, Nitra
– 2 muži, 2, ženy a 1 dieťa, Trenčín
– muž, hospitalizovaný v Trnave, po dohode bude prevezený do Bratislavy, má cestovateľskú anamnézu
– muž, Martin, cestovateľská anamnéza, bol na kongrese v zahraničí
– žena, Nové Zámky, priamy kontakt s nakazeným, domáca karanténa
– žena 65 rokov, Banská Bystrica, po kontakte hospitalizovaná
14. marec 2020 (12 nových prípadov)
– 4 muži a 3 ženy, Bratislava
– 1 muž, okres Bytča
– 1 muž, okres Svidník
– 2 ženy, okres Senec
– 1 muž, 7okres Nové Zámky.
13. marec 2020 (11 nových prípadov)
– muž, Bratislava, domáca izolácia
– žena, Košice, domáca izolácia
– chlapec, 2 roky, bol hospitalizovaný v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, v súčasnosti je v domácej

izolácii
– muž, Bratislava, domáca izolácia
– žena, hospitalizovaná v UN Martin
– muž, vyšetrený v UN Martin, domáca izolácia
– chlapec, vyšetrený v UN Martin, domáca izolácia
– žena, vyšetrená v UN Martin, domáca izolácia
– muž, vyšetrený v UN Martin, domáca izolácia
– muž, vyšetrený vo Fakultnej nemocnici v Trnave, je v domácej izolácii
– muž, vyšetrený a hospitalizovaný vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
12. marec 2020 (11 nových prípadov)
– žena, Bratislava, domáca izolácia, v priamom kontakte s pacientom s koronavírusom
– žena stredoškoláčka, Hviezdoslavov, domáca izolácia, v priamom kontakte s pacientom s koronavírusom
– muž, Vysoká pri Morave, domáca izolácia, v priamom kontakte s pacientom s koronavírusom
– muž, Humenné, hospitalizovaný na klinike infektológie UNB Kramáre, bol na Maldivách
– žena, Veľké Uherce, hospitalizovaná vo FN TN, pracovala v Taliansku, v styku so Slovákmi nebola
– muž, ročník 1979, bytom Bratislava, mal príznaky, je hospitalizovaný, bol v zahraničí v USA na Miami
– žena, ročník 1967, bytom Bratislava, je hospitalizovaná a pracovala tam, kde pani učiteľka v materskej škole
– žena, ročník 1989, bytom Bratislava, bola v Raskúsku v Linzi, je hospitalizovaná
– žena, ročník 1968, bytom Bratislava, ide o kolegyňu učiteľky materskej školy
– muž, ročník 1977, bytom Bratislava, mal kontakt s priateľkou, ktorá už je nakazená.
– žena, ročník 1992, trvalý pobyt má mimo BA, v Bratislave má prechodný pobyt, bola v priamom kontakte s

učiteľkou materskej školy
V Rakúsku potvrdili prípad ďalšej nakazenej Slovenky novým koronavírusom, ktorá pracuje v obci Berwang.

Žena začiatkom marca navštívila lyžiarske stredisko Ischgl, kde sa nakazila.
11. marec 2020 (3 nové prípady)
– žena, Bratislava, domáca karanténa
– žena, Bratislava, domáca karanténa
– muž, Bratislava, domáca karanténa
Všetci traja nakazení boli v kontakte so slovenskou rodinou v Kittsee.
9. marec 2020 (2 nové prípady)
– muž, 26 rokov, Košice, pozitívna cestovateľská anamnéza, hospitalizovaný v Košiciach na infektologickom

oddelení; pracoval v US Steel, muž bol vo Francúzsku



– žena, Martin, 34 rokov, pozitívna cestovateľská anamnéza, má trvalý pobyt v Prahe a bola na lyžovačke v
Rakúsku, hospitalizovaná v Martine na infektologickom oddelení

8. marec 2020 (2 nové prípady)
– osoba, Bratislava, hospitalizovaná na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB na Kramároch
– osoba, Senec, domáca izolácia.
7. marec 2020 (2 nové prípady)
Ide o rodinu muža, u ktorého ako u prvého potvrdili koronavírus na Slovensku:
– syn je hospitalizovaný Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB. Je zároveň aj tzv. pacientom „0“,

teda prvý nosič daného ochorenia. 0d 14. do 15. februára bol v talianskych Benátkach
– manželka zostala v domácej izolácii
6. marec 2020 (prvý prípad na Slovensku a rodina v Kittsee)
– prvým prípadom na Slovensku bol 52-ročný muž z obce Kostolište pri Malackách, pracoval vo Vysokej pri

Morave, hospitalizovaný na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB
– večer sa potvrdil koronavírus aj u slovenskej rodiny, ktorá sa zdržiavala v rakúskej obci Kittsee. Koronavírus

potvrdili u matky a otca a ich dvoch detí. Žena bola na medzinárodnom kongrese v Spojených štátoch, v deň
svojho návratu vykazovala prvé symptómy. Následne ju informovali, že prišla preukázateľne do styku s osobou s
ochorením. Všetci zostali  v domácej karanténe v Kittsee, deti  navštevovali  Cambridge International  School v
Bratislave.

Zdroj: zoznam.sk, Foto: ilustračné
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21. Embraco hlási hromadné prepúšťanie. O prácu má prísť dvesto ľudí
[20.05.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková]

https://spis.korzar.sme.sk/c/22408624/embraco-ohlasilo-hromadne-prepustanie-o-
pracu-ma-prist-dvesto-ludi.html

Ide o zamestnancov priamo z výroby.
Embraco pristupuje k prepúšťaniu
(4 fotografie)
Správu aktualizujeme.
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Embraco v  Spišskej Novej Vsi ohlásilo hromadné prepúšťanie. O prácu by malo v

priebehu júna až októbra prísť dvesto ľudí.
Ide o zamestnancov priamo z výroby, ktorí majú zmluvy na dobu neurčitú.
Firma už v apríli avizovala, že nepredĺži zmluvy zhruba stovke zamestnancov.
Hromadné  prepúšťanie  je  tak  ďalším  nepopulárnym  krokom  vedúcim  k  zvýšeniu  nezamestnanosti  v

Spišskonovoveskom okrese.
Odstávky výroby i nepredĺženie zmlúv
Embraco ohlásilo začiatkom apríla prerušenie výroby na desať dní. Dôvodom bol nedostatok komponentov od

talianskeho dodávateľa.
Koncom apríla pristúpili k ďalšej odstávke, tentoraz na päť dní. Dôvodom druhej odstávky bol slabší odbyt

výrobkov.
Niektorým zamestnancom už vtedy firma nepredĺžila pracovné zmluvy.
Závod, ktorý vyrába kompresory do chladiarenských zariadení, zamestnáva približne 2 200 ľudí.
Počas prerušenia výroby do práce chodilo 220 z nich. Ostatní ostali doma bez zníženia platu. Po dohode s

odborármi po Veľkej noci čerpali tri dni dovolenky a jeden deň si nadpracovali dodatočne.
Rozhodne dôchodkový vek aj pracovný výkon
Ako v stredu dopoludnia informoval predseda odborovej organizácie OZ Kovo Juraj Hojnoš, zamestnávateľ

odborárov pozval na stretnutie, kde ich informoval o hromadnom prepúšťaní.
„My sme požiadali o podmienky, ktoré sú z legislatívy povinné a ktoré nám majú dať. Konštatovali sme, že nie

sú kompletné a požiadali sme o ich doplnenie. Zamestnávateľ by mal začať prepúšťať od 21. júna a ukončiť k 31.
októbru. Ide o zhruba dvesto ľudí zamestnaných na dobu neurčitú,“ upresnil Hojnoš.

Podľa Hojnoša, firma sa pri prepúšťaní bude rozhodovať podľa dvoch kritérií.
„V oficiálnom doklade zamestnávateľ  uviedol  senioritu  a  výkon práce,  ale  bližšie  to  nešpecifikoval,  takže

nevieme povedať, ako to budú aplikovať do praxe,“ doplnil Hojnoš.
Dôvodom avizovaného prepúšťania je pokles dopytu po kompresoroch, ktoré spoločnosť Embraco vyrába.
Hojnoš si myslí, že ak objednávky a výrobné kapacity budú naplnené, spoločnosť ustúpi od tohto zámeru.
„Firma objednávky vidí maximálne na jeden štvrťrok, ale na ďalšie mesiace ich nepoznáme,“ uviedol Hojnoš.
Nepomohlo ani zníženie miezd THP pracovníkov
Plánované prepúšťanie je súčasťou tzv. optimalizačných procesov, ktoré v Embracu prebiehajú už od januára.

https://spis.korzar.sme.sk/c/22408624/embraco-ohlasilo-hromadne-prepustanie-o-pracu-ma-prist-dvesto-ludi.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22408624/embraco-ohlasilo-hromadne-prepustanie-o-pracu-ma-prist-dvesto-ludi.html


„Dá sa povedať, že zamestnávateľ sa dosť netradične postavil k tomu, ako riešiť túto krízu. Začalo sa to THP
zamestnancami,  ktorí  dostali  ponuku  rozviazať  pracovný  pomer  dohodou.  Ďalej  im  ponúkol,  aby  podpísali
dvadsaťpercentné zníženie mzdy s tým, že on zachráni pracovné miesta. V podstate môžem skonštatovať, že nie
je to pravda. Napriek tomu, že sa vzdali tých dvadsiatich percent, zamestnávateľ sa chystá hromadne prepúšťať,“
zdôraznil predseda odborov.

Prepúšťanie sa bude týkať operátorov, nastavovačov aj zmenových majstrov.
Dostali dotácie, aj tak prepúšťajú
Embraco pred časom podalo žiadosť dotáciu od štátu na mzdy v dôsledku koronakrízy, ktorú mu štát schválil.

Peniaze by mali byť už aj na účte.
Podľa našich  informácií,  Embraco žiadalo  o dotáciu  na 1 800 zamestnancov.  Výška dotácie  na jedného

zamestnanca je približne 90 eur. Napriek tomu sa spoločnosť rozhodla hromadne prepúšťať.
„To je možno aj otázka pre politikov, ako je možné, že korporácie napriek tomu, že hromadne prepúšťajú, sú

podporované dotáciami,“ zamyslel sa Hojnoš.
Podľa našich informácií, Embraco má problém aj s nesolventnými odberateľmi.
„Vzhľadom  na  ich  upozornenia,  že  nebudú  schopní  zaplatiť,  Embraco  sa  rozhodlo  nedodávať  týmto

odberateľom,“ doplnil Hojnoš.
Hromadné prepúšťanie ohlásili na úrade práce
Informáciu o plánoch najväčšieho zamestnávateľa na Spiši  pristúpiť  k hromadnému prepúšťaniu potvrdila

riaditeľka spišskonovoveského úradu práce Janka Brziaková.
V stredu dopoludnia ju navštívili zástupcovia vedenia firmy.
Prepúšťanie v Embracu tak bude viesť k zvýšeniu počtu nezamestnaných. Aktuálne je miera nezamestnanosti

v okrese Spišská Nová Ves na úrovni zhruba deviatich percent, v Gelnickom okrese zhruba jedenásť.
„Nie je to isté, že príde do evidencie všetkých dvesto ľudí. Niektorí si nájdu zamestnanie hneď, iní pôjdu na

péenku, niektorí  budú dobrovoľne doma. Ale dvesto ľudí,  ak bude tento počet  naozaj  prepustených, urobí  v
okrese ako Spišská Nová Ves nárast nezamestnanosti zhruba o jedno percento,“ uviedla Brziaková.

Čo sa týka štátnej dotácie na mzdy v čase koronakrízy, Brziaková vysvetlila, že spoločnosti v žiadosti o takúto
dotáciu dávajú aj čestné prehlásenie.

„V ňom prehlásia, že ľudí, na ktorých dostanú štátnu pomoc – dotáciu z dôvodu koronakrízy, neprepustia do
dvoch mesiacov po prevzatí pomoci. Dotácia na jedného zamestnanca závisí jeho od mzdy. Embraco pri žiadosti
uviedlo pokles tržieb,“ vysvetlila Brziaková.

Prepúšťanie prekvapilo
“Ja som sa to dozvedel dnes, ešte neviem, aká je nálada, nevidel som sa s kolegami. Možno sa to očakávalo,

ale pre mňa je to skôr prekvapenie. Mali sme odstávky a hovorili sa vo firme rôzne veci, ale každý čakal, že k
prepúšťaniu nedôjde. Niektorí kolegovia berú odstávky, že môžu byť s deťmi, iní horšie, že majú len 60 percent
mzdy.  Prísť  v  súčasnosti  o  prácu nie  je  jednoduché.  Optimalizácia  procesov sa  dotkla  aj  mňa a  nebolo to
príjemné,“ zamyslel sa Marek Straka, zástupca zamestnancov.

Podľa neho kritériá prepúšťania, akými sú vyšší  vek a nižšia výkonnosť v práci, sú zvláštne. On sám má
odrobených 18 rokov.

„Aj ja som takto ohrozený. Starší zamestnanci majú väčšiu prax, sú opatrnejší čo sa týka bezpečnosti pri
práci, čo je výhoda. Zrejme starší zamestnanci sú nákladnejší pre firmu,“ dodal Straka.

O stanovisko k prepúšťaniu sme požiadali  aj spoločnosť Embraco. Prisľúbili, že nám ho v priebehu stredy
dodajú.

[Späť na obsah]

22. Najväčší zamestnávateľ na Spiši ohlásil hromadné prepúšťanie, dotkne sa 
dvesto zamestnancov

[20.05.2020; noviny.sk; Ekonomika; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/IM]

https://www.noviny.sk/ekonomika/531577-najvacsi-zamestnavatel-na-spisi-ohlasil-
hromadne-prepustanie-dotkne-sa-to-dvesto-zamestnancov

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Úrad práce v  Spišskej Novej Vsi podľa riaditeľky zaznamenal počas koronakrízy
dvojpercentný nárast nezamestnanosti. No hrozí ďalšie navýšenie. Najväčší zamestnávateľ na Spiši, spoločnosť
Embraco oznámila hromadné prepúšťanie. O situáciu sa už zaujíma premiér aj ministri práce a hospodárstva.
Spoločnosť požiadala o štátnu pomoc počas krízy, ktorú aj dostala.

Vo fabrike pracuje aktuálne 2 200 zamestnancov.  Už o mesiac by sa ich počty mali  radikálne znižovať.
Zamestnávateľ dnes ohlásil hromadné prepúšťanie.

“Začať prepúšťať by mali  od 21.  6 2020 a ukončiť  by mali  31.10.2020. Jedná sa o 200 zamestnancov,”
povedal predseda OZ KOVO EMBRACO Juraj Hojnoš. “Hovorili sa po firme všelijaké veci. Ale každý čakal, že k
prepúšťaniu nedôjde. Myslím, že pre mňa je to šok by som povedal, keď som sa to dnes dozvedel,”  uviedol
zástupca zamestnancov Marek Straka.

https://www.noviny.sk/ekonomika/531577-najvacsi-zamestnavatel-na-spisi-ohlasil-hromadne-prepustanie-dotkne-sa-to-dvesto-zamestnancov
https://www.noviny.sk/ekonomika/531577-najvacsi-zamestnavatel-na-spisi-ohlasil-hromadne-prepustanie-dotkne-sa-to-dvesto-zamestnancov


“Ja  sa  musím so  situáciou  najprv  oboznámiť,”  uviedol  minister  hospodárstva  Richard  Sulík.  “Nepoznám
presne tento prípad,” povedal minister práce Milan Krajniak.

Prepúšťanie sa má podľa odborárov týkať nastavovačov, operátorov výroby a smenových majstrov. Aké budú
kritéria pri rozdávaní výpovedí odborári síce vedia. No bližšia špecifikácia im chýba

“V oficiálnom doklade zamestnávateľ  uviedol  senioritu  a  výkon práce.  Ale  bližšie  to  nešpecifikoval.  Čiže
nevieme povedať, ako to budú aplikovať do praxe,” hovorí Hojnoš.

Ak  príde  v  Embracu  skutočne  o  prácu  200  ľudí,  prejaví  sa  to  aj  na  štatistike  nezamestnanosti
spišskonovoveského okresu.

"Dvesto ľudí urobí v pomere na okres Spišská Nová ves možno aj jedno percento. keby celých 200 prišlo, ale
to je ťažko povedať," hovorí riaditeľka ÚPSVaR SNV Janka Brziaková. Podľa riaditeľky Úradu práce sa niektorí
môžu na trhu uchytiť ihneď, iní možno začnú čerpať maródky. Paradoxne spoločnosť požiadala vládu o pomoc.
Odborárí, riaditeľka úradu práce aj samotné Embraco nám potvrdili, že dostali príspevok na výplaty pre väčšinu
zamestnancov.  Pre  koľkých  bola  určená,  to  nám už  riaditeľka  úradu  nešpecifikovala.  Isté  je  že  dotovaných
neprepustia.

“Nebude sa  to  dotýkať  tých  zamestnancov,  ktorí  dostali  tú  pomoc,”  dodáva Brziaková.  “To,  že  sa  bude
prepúšťať ako dôsledok krízy, to sme všetci čakali. A niekde sa to musí aj prejaviť,” povedal Sulík.

“Toto sú situácie, kedy očakávam aj od pána ministra hospodárstva, že aj navštívi túto firmu,” povedal premiér
Igor  Matovič.  “Problém je  v  tom,  že  odberatelia  nie  sú schopní  dodávky zaplatiť.  Objednávky aj  máme,  ale
nemáme solventných odberateľov,” hovorí Hojnoš.

“Situácia na trhu sa mení z týždňa na týždeň a niektorí zákazníci postupne rušia už potvrdené objednávky. Aj
keď sme prepúšťanie  ešte  nedávno nepredpokladali,  napokon sa  mu nedalo  vyhnúť,”  píše  sa  v  stanovisku
Marcelo Borba.

“Tým my nevieme pomôcť. Pretože, ak je to viazané na pokles dopytu, no tak my ten dopyt pre Embraco
nevieme zvýšiť. Ak je to viazané na zahraničný dopyt,” dodal Krajniak.

Zdroj: noviny.sk
[Späť na obsah]

23. Rada pre vysielanie a retransmisiu v stredu pridelila 18 frekvencií
[20.05.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]

https://www.teraz.sk/slovensko/rada-pre-vysielanie-a-retransmisiu-v-str/468523-
clanok.html

Mimoriadna správa:
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP
Najväčší záujem spomedzi frekvencií bol o 93,2 MHz Poprad a 95,9 MHz Liptovský Mikuláš, o ktoré radu

žiadali traja vysielatelia - FM media, Marek Petráš a D.EXPRES.
Bratislava 20. mája (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na stredajšom rokovaní rozhodla o

pridelení  18  voľných  rozhlasových  frekvencií  a  odročila  rokovanie  o  šiestich  frekvenciách.  TASR  o  tom
informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková. O tri frekvencie, ktoré do marca 2022 využíva vysielateľ Rádio
Bojnice na vysielanie programovej služby Rádio Beta, prejavil záujem len súčasný vysielateľ. Nová licencia mu
bola udelená. Rada odročila rozhodovanie o štyroch frekvenciách, a to o frekvencii 89,7 MHz Zvolen, 90,5 MHz
Banská Bystrica, 94,6 MHz Banská Bystrica a 91,4 MHz Žiar nad Hronom, z dôvodu potreby doplnenia podkladov
v konaní. Verejnoprávny vysielateľ Rozhlas a televízia Slovenska požiadal radu o tri frekvencie, ktoré v minulosti
využívali súkromní vysielatelia - 95,4 MHz Čadca, 96,4 MHz Partizánske a 102,1 MHz Považská Bystrica. Rada
odročila rozhodovanie o frekvenciách v Čadci a v Považskej Bystrici. Frekvencia v Partizánskom bola pridelená
vysielateľovi D.EXPRES. Vysielateľ D.EXPRES žiadal radu celkovo o šesť frekvencií, boli mu pridelené štyri –
frekvencie v Heľpe, v Handlovej, 88,9 MHz v Liptovskom Mikuláši a uvedená frekvencia v Partizánskom. Najväčší
záujem spomedzi frekvencií bol o 93,2 MHz Poprad a 95,9 MHz Liptovský Mikuláš, o ktoré radu žiadali  traja
vysielatelia - FM media, Marek Petráš a D.EXPRES. Získal ich vysielateľ Marek Petráš, ktorému bola zároveň
pridelená aj frekvencia 89,5 MHz Spišská Nová Ves. Vysielatelia MIRJAM a T.W.Rádio žiadali radu len o jednu
frekvenciu, a to rovnakú - 94,6 MHz Nové Zámky. Po rozhodnutí rady bude na frekvencii vysielať MIRJAM. Jednu
frekvenciu získal tiež vysielateľ programovej služby Radio VIVA, vysielateľ Intersonic Radio VIVA, ktorý bude
najnovšie vysielať aj na frekvencii 101,0 MHz Trnava. Vysielateľ programovej služby Rádio Goldies, FM media,
rozšíri  svoje pokrytie na troch frekvenciách v mestách Žilina, Banská Bystrica a Prešov. Power Development,
ktorý má aktuálne pridelené štyri  frekvencie na vysielanie programovej služby Rádio Šírava, získal  ďalšie  tri
frekvencie.  Rozšíri  tak svoje pokrytie  na východnom Slovensku v mestách Humenné, Trebišov a Košice.  Vo
výberovom konaní bolo zaradených 34 frekvencií a uchádzači prejavili záujem o 24 z nich. O desať zaradených
frekvencií neprejavil záujem žiadny vysielateľ, zostávajú nevyužité.

[Späť na obsah]
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24. Spoločnosť Embraco prepustí 200 zamestnancov
[20.05.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]

https://www.teraz.sk/ekonomika/spolocnost-embraco-prepusti-200-zames/468476-
clanok.html

Mimoriadna správa:
Na leteckej snímke je závod Embraco. Foto: TASR - Milan Kapusta
Spoločnosť čelí rapídnemu poklesu objednávok už vyše mesiaca. V apríli a máji niekoľkokrát prerušila výrobu.

Od mája prešli administratívni zamestnanci na trojmesačný úväzok skrátený o 20 %.
Spišská Nová Ves 20. mája (TASR) - Spoločnosť Embraco má prepustiť v najbližších mesiacoch približne

200 zamestnancov. Uviedol to generálny riaditeľ spoločnosti Marcelo Borba s tým, že hromadné prepúšťanie je
spôsobené  dlhodobejším  poklesom  dopytu  z  dôvodu  celosvetovej  pandémie  nového  koronavírusu.  Emília
Gondeková  z  oddelenia  komunikácie  a  spoločenskej  zodpovednosti  hovorí,  že  spoločnosť  čelí  rapídnemu
poklesu objednávok už vyše mesiaca. V apríli a máji niekoľkokrát prerušila výrobu. Od mája prešli administratívni
zamestnanci na trojmesačný úväzok skrátený o 20 %. Firma taktiež požiadala o štátne dotácie. Ani tieto opatrenia
však nedokážu vykompenzovať  straty spôsobené aktuálnym zníženým dopytom. „Situácia na trhu sa mení z
týždňa na týždeň a niektorí zákazníci  postupne rušia už potvrdené objednávky. Aj keď sme prepúšťanie ešte
nedávno nepredpokladali,  napokon sa mu nedalo vyhnúť.  Týmto nepopulárnym krokom sa snažíme ochrániť
prácu a príjem pre zostávajúcich vyše 1900 zamestnancov a udržateľnosť našej  spoločnosti,“ dodáva Borba.
Embraco sa aj v neľahkej situácii snaží reagovať v súlade s princípmi spoločenskej zodpovednosti.  „Kolegom
pomôžeme v maximálnej možnej miere. Poradíme im, ako ďalej postupovať, pomôžeme s napísaním životopisu
či žiadosti o prijatie do zamestnania, poskytneme kontakty na pracovné agentúry. Zamestnanci budú mať ešte
mesiac  po  ukončení  pracovného  pomeru  k  dispozícii  nonstop  linku  s  odborníkmi  na  právne,  finančné  či
psychologické  poradenstvo,“  dopĺňa  Gondeková.  Závod  Embraco  Slovakia  v  Spišskej Novej Vsi,  ktorý  je
súčasťou  globálnej  divízie  Nidec  Global  Appliance,  sa  zameriava  na  výrobu kompresorov  a  kondenzačných
jednotiek  na  domáce a  komerčné  chladenie.  Spoločnosť  v  Spišskej Novej Vsi zamestnáva  približne  2150
zamestnancov, ďalších 100 pracuje v servisnom centre GBS (Global Business Support) v Košiciach.

[Späť na obsah]

25. Futbalový zväz odložil kolaudáciu štadióna v Trenčíne
[20.05.2020; mytrencin.sme.sk; Trenčín / Šport; 00:00; TASR]

https://mytrencin.sme.sk/c/22408036/futbalovy-zvaz-odlozil-kolaudaciu-stadiona-v-
trencine.html

Slovenský  futbalový  zväz  posunul  kolaudáciu  piatich  štadiónov  do  konca  roka  2021.  Ide  aj  o  štadión  v
Trenčíne.

TASR. „V rámci realizácie projektu Rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov v rokoch
2013–2022 výkonný výbor  Slovenského futbalového zväzu svojím rozhodnutím  per  rollam č.  3/2020 schválil
posunutie termínu kolaudácie futbalových štadiónov, ktoré sú predmetom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
v mestách Prešov, Košice, Spišská Nová Ves, Trenčín a Považská Bystrica na 31. 12. 2021,“ informoval SFZ na
svojom oficiálnom webe.

Futbalový štadión AS Trenčín, marec 2020
(21 fotografií)
Slovenský futbalový zväz sa prostredníctvom tohto projektu snaží zvýšiť úroveň futbalových štadiónov, ich

zázemia a vybavenia a tým dosiahnuť zlepšenie komfortu divákov a fanúšikov športových podujatí.
„SFZ pristúpil k odloženiu termínu ukončenia projektov jednotne vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu a

z toho vyplývajúce problémy, ktoré zaznamenali naši partneri, či už v rámci realizácie stavebných prác alebo v
súvislosti so zabezpečením potrebného spolufinancovania z vlastných alebo iných verejných zdrojov, najmä z
rozpočtov  územných  samospráv.  Takýto  termín  ukončenia  projektov  je  v  súlade  so  všetkými  aktuálne
uzatvorenými  zmluvami medzi  SFZ a Ministerstvom školstva,  vedy,  výskumu a športu  Slovenskej  republiky,“
vysvetlila dôvody posunu termínov kolaudácií vedúca oddelenia strategických projektov SFZ Mária Berdisová.

[Späť na obsah]
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26. Spišská Nová Ves zrušila podujatia a sprístupnila ďalšie objekty
[20.05.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]

https://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-zrusila-podujatia-a/468436-clanok.html

Mimoriadna správa:
Radničné námestie v Spišskej Novej Vsi, archívna snímka. Foto: TASR - Oliver Ondráš
Spišskonovoveský mestský útulok od 1. júna povoľuje prechádzky so psami v sobotu a v nedeľu.
Spišská Nová Ves 20. mája (TASR) – Od 1. júna budú môcť návštevníci v sprísnenom režime opätovne

vystúpiť  do kostolnej veže. Zároveň sa predlžujú aj otváracie hodiny turistického informačného centra. Všetky
kultúrne podujatia plánované do konca augusta sa rušia. Rozhodli  o tom členovia krízového štábu v  Spišskej
Novej Vsi, ktorí sa stretli v utorok (19. 5.) v súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení v rámci štvrtej fázy.
Informovala  o  tom pracovníčka  pre  styk  s  médiami  Edita  Gondová.  Približuje,  že  s  účinnosťou  od  1.  júna
predlžuje Turistické informačné centrum v Spišskej Novej Vsi otváracie hodiny pre verejnosť. K dispozícii bude v
pondelok až piatok v čase od 9.00 do 17.00 h a v sobotu v čase od 9.00 do 13.00 h. Zároveň budú v sprísnenom
režime opätovne organizovať výstupy do veže rímsko-katolíckeho farského Kostola Nanebovzatia Panny Márie.
„Tie budú pre záujemcov k dispozícii počas pracovných dní o 11.00, 13.00 a 15.00 h a v sobotu o 10.00 a 12.00
h. V súvislosti s mimoriadnou situáciou však bude môcť vežu navštíviť v rámci jedného výstupu iba maximálne
dvojčlenná skupina alebo rodina žijúca  v  spoločnej  domácnosti  za  dodržania  hygienických opatrení,“  uviedla
Gondová.  Ako  ozrejmila,  krízový  štáb  v  Spišskej Novej Vsi rozhodol  aj  o  zrušení  všetkých  tohtoročných
hromadných kultúrnych podujatí  – Večerný beh mestom, Spišské športové hry,  Mesto plné detí,  Spišský trh,
Medzinárodný festival Živé sochy, Dni mesta a Trh ľudových remesiel. Udialo sa tak aj v súvislosti s vyjadrením
premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý v rámci uvoľňovania opatrení uviedol, že hromadné podujatia nad 1000
ľudí zrejme tento rok nebudú povolené. Mestské kultúrne centrum v Spišskej Novej Vsi spúšťa prevádzku Domu
kultúry Mier. Program a spôsob fungovania v najbližších dňoch zverejnia na webovej stránke www.mkc.snv.sk.
Spišskonovoveský mestský útulok od 1. júna povoľuje prechádzky so psami v sobotu a v nedeľu. Vyzdvihnutie
psa na tento účel je možné v čase od 10.00 do 10.15 h a jeho odovzdanie od 11.45 do 12.00 h.

[Späť na obsah]

27. Za manželstvo s cudzincom zinkasovali východniarky tisíce eur
[20.05.2020; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia; 00:00; TASR]

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22408621/za-manzelstvo-s-cudzincom-zinkasovali-
vychodniarky-tisice-eur.html

Za zločin prevádzačstva im hrozí osemročné väzenie.
MOLDAVA  NAD  BODVOU,  UBĽA,  KROMPACHY.  Vyšetrovateľ  Národnej  jednotky  boja  proti  nelegálnej

migrácii  ÚHCP Prezídia  Policajného zboru (PPZ) vzniesol  obvinenie piatim ženám z východného Slovenska,
ktoré sa mali za odmenu podieľať na uzatvorení účelových sobášov s cudzincami pochádzajúcimi z tretích krajín.

Informovala o tom hovorkyňa PPZ Denisa Bárdyová.
Manželovi ani nerozumela
K  trestnému činu  prevádzačstva  spáchaného  formou  účelových  sobášov  došlo  podľa  Bárdyovej  v  troch

prípadoch pred dvomi rokmi, ktoré polícia odhalila a zadokumentovala.
V prvom prípade si obvinená Rolanda R. z Moldavy nad Bodvou (okres Košice-okolie), v tom čase 18-ročná,

vzala v Írsku 31-ročného občana Pakistanu.
„V druhom prípade mala Ingrid D. nahovoriť k uzatvoreniu účelového sobáša vo Veľkej Británii v tom čase 23-

ročnú Veroniku Š. z Uble (okres Snina). Mala jej tiež zabezpečiť ubytovanie v meste Bristol a všetky doklady
potrebné na uzatvorenie manželstva. K sobášu bez toho, aby si manželia rozumeli, došlo a ‘nevesta’ si vzala 28-
ročného občana Bangladéša," uviedla Bárdyová.

Až osem rokov za mrežami
Tretí prípad sa odohral v Rakúsku.
Denisa Ž. mala nahovoriť Michaelu M. z Krompách (okres Spišská Nová Ves) na sobáš s cudzincom.
V čase sobáša mala 20 rokov a za finančnú odmenu sa jej manželom stal občan Egypta.

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22408621/za-manzelstvo-s-cudzincom-zinkasovali-vychodniarky-tisice-eur.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22408621/za-manzelstvo-s-cudzincom-zinkasovali-vychodniarky-tisice-eur.html
https://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-zrusila-podujatia-a/468436-clanok.html


„Vo všetkých prípadoch išlo obvineným o finančný prospech, ktorý získali v celkovej výške okolo 4 000 eur.
Obvinené ženy sú stíhané na slobode a za uvedený zločin im hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov,"
dodala Bárdyová.

[Späť na obsah]
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