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Spišská Nová Ves

1. Prichádza druhá vlna?
[25.06.2020; Pravda; Titulná strana; s. 1,4,5; Ivana Štefúnová;Alexandra Boškovičová;Robo Hakl]

Slováci majú nízku mieru protilátok proti koronavírusu, kolektívna imunita je slabá
Ivana Štefúnová, Alexandra Boškovičová, Robo Hakl
Bratislava, Košice, Čadca
Druhá vlna koronavírusu môže prísť na jeseň. Zhodujú sa na tom viacerí epidemiológovia. Pritom však varujú,

že  ochorenie  môže  prísť  zo  zahraničia  aj  skôr.  Pri  návrate  pandémie  by  však  už  nemali  platiť  také  prísne
opatrenia pre celú krajinu ako naposledy.

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu ráno narýchlo rušila svoj program, pretože jeden zo zamestnancov jej
kancelárie bol v kontakte s človekom pozitívne testovaným na koronavírus. Do piatka je v karanténe, hoci včera
podvečer kancelária hlásila, že výsledok testu prezidentky aj zamestnanca je negatívny.

„Epidemiológovia majú všetko podchytené, pani  prezidentka, rovnako aj  tím ľudí, s ktorým spolupracuje v
Prezidentskom paláci, je v preventívnej karanténe," spresnil minister zdravotníctva Marek Krajci (OĽaNO). Podľa
pôvodného  programu  sa  mala  Čaputová  v  Pezinku  stretnúť  s  rakúskym  prezidentom  Alexandrom  Van  der
Bellenom: Diskutovať mali o situácii v súvislosti s pandémiou, európskom pláne obnovy a o spoločnej priorite,
ktorou  je  ochrana životného  prostredia.  Popoludní  mala  prezidentka  prijať  v  Prezidentskom paláci  predsedu
parlamentného Senátu Českej republiky Miloša Vystrčila.

Na Slovensku pribudlo v utorok 18 nových prípadov nákazy koronavírusom. V krajine je tak 131 aktívnych
prípadov. Laboratóriá počas utorka vykonali spolu 1257 testov. Najviac osôb - sedem - je z okresu Čadca, tri z
okresu Brezno, dve z okresov Košice a Revúca, po jednom v okresoch Žilina, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová
Ves a Banská Bystrica. V domácej karanténe sa ocitli aj viacerí zamestnanci bratislavského magistrátu. Dvaja sa
dostali do kontaktu s infikovaným.

Pokračovanie-s. 4



Dokončenie-s. 1
„Dve osoby priameho kontaktu, ale aj všetky zamestnankyne a zamestnanci, s ktorými sa následne stretli,

zostávajú  preventívne  až  do  výsledku  testov  v  domácej  izolácii.  Nakazenie  novým  koronavírusom  sa  na
magistráte zatiaľ nepotvrdilo," spresnila hovorkyňa mesta Bratislava Katarína Rajčanová. Mesto preventívne dalo
vydezinfikovať priestory magistrátu.

V dobrovoľnej karanténe je aj primátor Košíc Jaroslav Polaček, pretože pred niekoľkými dňami sa po budove
magistrátu  pohyboval  človek  s  pozitívnym  testom.  Úrad  dokonca  presunul  aj  zasadnutie  mestského
zastupiteľstva. Nárast infikovaných na koronavírus podľa Krajčího nepotvrdzuje, že by na Slovensku bola druhá
vlna epidémie. V rámci nových pozitívnych vzoriek ide o importované prípady. O sprísnení opatrení sa podľa
ministra zatiaľ neuvažuje. „Môžem však uistiť, že každý deň situáciu vyhodnocujeme s konzíliom odborníkov,"
dodal  minister.  V  súčasnosti  je  podľa  neho  dôležité,  aby  ľudia,  ktorí  prichádzajú  zo  zahraničia,  najmä  z
epidemiologicky menej  bezpečných krajín,  rešpektovali  nariadenia  hlavného hygienika.  Pripustil,  že  sa  vláda
zaoberá aj možnosťami sprísniť dohľad nad ich pohybom na Slovensku. „Zatiaľ je to v štádiu riešenia, v každom
prípade mobilní operátori posielajú takýmto ľuďom v zahraničí upozorňujúce SMS," dodal Krajci. Prípady ešte
minulý týždeň pribudli aj na školách v Čadci. V pondelok zasadal krízový štáb. Na jeho odporúčanie mesto až do
odvolania zatvorilo Základnú školu M. R. Štefánika a Materskú školu Fraňa Kráľa. „V Čadci sme zaznamenali
prvé  potvrdené  prípady  ochorenia  COVID-19.  Išlo  o  dve  školské  zariadenia.  Regionálny  úrad  verejného
zdravotníctva  so  sídlom v  Čadci  už  informuje  rodičov  o  testovaní  detí  a  zamestnancov  zariadení,"  spresnil
primátor Milan Gura.

Druhá vlna príde
Možnosť, že sa pandémia koronavírusu opäť vráti, nevylúčil ani infektológ a prezident Slovenskej spoločnosti

infektológov Pavol Jarčuška. „Možné to je. Aká je šanca, to ťažko predpovedať, je tam tak veľa premenných,"
uviedol odborník. Spresnil, že stačí, keď vznikne lokálna epidémia, ktorá sa zistí neskoro a bude nedostatočne
kontrolovaná. Druhá vlna sa môže spustiť, ak prinesie viac ľudí koronavírus z cudziny,  teoreticky aj v krátkej
dobe. „Alebo k jeho rýchlejšiemu šíreniu prispeje aj počasie - vírus sa najoptimálnejšie šíri pri teplote päť až
pätnásť stupňov, takže na jeseň je druhá vlna pravdepodobnejšia. Ale teda druhá vlna vznikne, zrejme to bude na
jeseň, ale nie je vylúčené, že vznikne aj v skoršej dobe," zhrnul Jarčuška. Vznik lokálnych epidémií stále podľa
infektológa hrozí. Dôvodom sú najmä ľudia vracajúci sa z rizikových krajín. „S najväčšou pravdepodobnosťou sa k
nám vírus dostane zo zahraničia. U nás sme prípady, ktoré neboli  zavlečené, prakticky nemali. Opatrenia sú
nastavené tak, že ľudia, ktorí prichádzajú z rizikových krajín, musia ísť do karantény a hlásiť to na regionálny úrad
verejného zdravotníctva.  Otázka je, či to všetci dôsledne dodržiavajú,"  skonštatoval Jarčuška. Pri druhej vlne
pravdepodobne nebude potrebné sprísňovať opatrenia tak, ako boli nastavené na začiatku prvej vlny. Bude to
závisieť od konkrétnej epidemiologickej situácie. Väčšina štátov pristupuje pri druhej vlne skôr k regionálnym či
lokálnym opatreniam, nie k národným opatreniam. „Je pravdepodobné, že aj my by sme si zvolili takýto prístup,
ale záleží to na počte infikovaných a na tom, akým spôsobom sa bude situácia vyvíjať. Znamenalo by to napríklad
realizáciu  opatrení  len v  postihnutom regióne.  Tak,  ako to  majú  teraz  v  Číne  -  v  Pekingu sú prijaté  prísne
opatrenia len v niektorých častiach mesta," dodal odborník.

Rúška a dezinfekcia
Jesenný príchod koronavírusu očakáva aj hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre epidemiológiu Henrieta

Hudečková. „Aj vzhľadom na to, že ochorenie má podobné charakteristiky ako chrípka. Obe patria k respiračným
ochoreniam, obe sa šíria  kvapôčkovou infekciou a predpokladáme, že  tieto  infekcie majú vzťah k  chladným
mesiacom," vysvetlila. Hudečková zdôrazňuje, že ľudia by mali aj naďalej dodržiavať základné opatrenia, ako je
respiračná a osobná hygiena, dezinfekcia prostredia, rúška. „Nehovorím, že ich ľudia musia mať stále nasadené,
ale  ochrana  očí,  úst  a  nosa  prichádza  do  úvahy,  ak  sa  dostávame  do  nejakej  veľkej  skupiny  ľudí  alebo
vchádzame do priestorov, kde nie je rovnaký kolektív - napríklad do obchodných domov. Je potrebné v istých
situáciách použiť rúško, mať ho vždy pri sebe a zbytočne neriskovať. Sú to základné opatrenia, ktoré môže každý
zabezpečiť, aby sme spomalili šírenie a zabezpečili, aby druhá vlna prišla čo najneskôr," apelovala odborníčka.
Aká je vysoká šanca, že sa koronavírus vráti, je podľa Juraja Kopačka, vedeckého riaditeľa Virologického ústavu
Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, ťažko predpovedať. „Negatívnym dôsledkom nízkeho počtu
nakazených na Slovensku je  nízka miera protilátok  v  populácii  a  teda slabá kolektívna imunita,  čo nahráva
možnému  prepuknutiu  druhej  vlny,  a  taktiež  prirodzená  vlastnosť  ľudí  bagatelizovať  situáciu  na  základe
predošlých  skúseností,"  vymenoval  Kopáček.  Vo  všeobecnosti  by  mal  byť  podľa  neho  nástup  druhej  vlny
sprevádzaný prudším nárastom prípadov v pomerne krátkom čase. „Vzhľadom na situáciu na Slovensku by sa
dal viac očakávať scenár, kde sa budú objavovať lokálne ložiská ochorenia a bude veľmi dôležité tieto ohniská
testovaním včas identifikovať a izolovať. To zabráni plošnému šíreniu nákazy. Na túto situáciu je dnes Slovensko
oveľa lepšie pripravené, ako tomu bolo začiatkom februára. Cieľom by malo byť popri primárnej ochrane zdravia
občanov zabrániť plošnému vypínaniu ekonomiky a spoločnosti celkovo," mieni odborník. To, že k nám príde
vírus opäť zo zahraničia, považuje za logické, keďže všetky okolité krajiny zaznamenali vyšší výskyt ochorenia
C0V1D-19 ako na Slovensku. „Treba si uvedomiť, že aj dnes platí, že vírus sa globálne neustále šíri. Nie je
rozdiel, či sa k nám zavlečie z Číny, ako to bolo začiatkom marca, alebo z druhej strany planéty, teda z Brazílie
alebo z USA," uviedol Kopáček. Druhá vlna by nemusela byť pre krajinu takou zaťažkávajúcou skúškou, akou
bola tá prvá. „Vzhľadom na prijaté opatrenia, nadobudnuté skúsenosti, materiálno-technické zabezpečenie a v
neposlednom rade aj  disciplínu a uvedomelosť obyvateľov Slovenska, by druhá vlna mala byť  menej ničivá,
respektíve  mali  by  sme  očakávať  výskyt  ochorenia  len  v  určitých  lokalitách  alebo  rizikových  skupinách
obyvateľstva," dodal odborník.

Odpadové vody



Prevencia je na prvom mieste aj podľa Úradu verejného zdravotníctva. Hlavný hygienik Ján Mikas priblížil, že
v najbližšom čase chce pokračovať v dohľade nad populáciou. „Jedným z krokov dohľadu je záchyt  pôvodcu
nákazy  v  životnom prostredí  z  odpadových  vôd,  ktoré  môžu  obsahovať  vírusy  vylúčené  od  príznakových a
bezpríznakových  osôb.  Epidemiológia  založená  na  odpadových  vodách,  predstavuje  jeden  z  prístupov,  ako
objektivizovať  výskyt  koronavírusu  v  populácii,"  uviedol  pre  Pravdu  Mikas.  Ako  vysvetlil,  monitorovanie
odpadových vôd má veľký potenciál  na poskytnutie  včasných varovných signálov o tom, ako široko cirkuluje
koronavírus v komunite.  V úrade sa tiež budú zameriavať aj  na aktívne zisťovanie prípadov záchyt  pôvodcu
nákazy v populácii. Dohľad a pravidelné odbery vykonávané sentinelovími lekármi budú založené na pravidelnom
sledovaní  akútnych  respiračných  ochorení,  chrípky  a  syndrómu  akútneho  ťažkého  respiračného  ochorenia
(SARI). „Pôjde o bežne používaný systém, ktorý bude rozšírený o sledovanie COVID-19," dodal hlavný hygienik.
Vysvetlil,  že  pomocou  odberov  od  sentinelových  lekárov  sa  bude  mapovať  výskyt  vírusov  cirkulujúcich  v
populácii. „Sentineloví lekári sú všeobecní lekári pre deti a dorast, ako aj pre dospelých, ambulujúci rovnomerne
na  celom  území  Slovenska,  ktorí  dobrovoľne  spolupracujú  s  príslušným  laboratóriom.  Už  v  súčasnosti
spolupracujú s laboratóriami počas chrípkovej sezóny," dodal.

Počet nakazených vo svete rastie
Podľa pondelkovej bilancie agentúry AFP množstvo chorých na celom svete presiahlo deväť miliónov ľudí.

Viac ako polovicu evidujú v Európe a Spojených štátoch. Najviac zasiahnuté sú USA s 2,3 milióna nakazených a
Brazília s 1,1 milióna chorých. V niektorých štátoch USA sú čísla dokonca rekordné. Z päťdesiatich štátov nárast
prípadov hlási 23. V Európe s ochorením bojuje najmä Veľká Británia (307 682 nakazených), Španielsko (246
752), Taliansko (238 833) či Nemecko (192 480). Úrady v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko
opätovne zavádzajú prísne epidemické opatrenia pre celý okres Gútersloh, v ktorom sa nachádza bitúnok, kde sa
hromadne rozšíril nový koronavírus. Bulharsko zasa občanom znovu nariadilo nosiť rúška vo všetkých vnútorných
verejných priestoroch. Vláda v Sofii reagovala potom, čo zaznamenala rekordný týždenný nárast počtu nových
prípadov.  V  poslednom  týždni  v  krajine  pribudlo  606  prípadov  infekcie.  Je  to  najvyšší  nárast  od  začiatku
epidémie. Ochoreniu COVID-19 doposiaľvo svete podľahlo viac ako 468-tisíc ľudí. Z choroby sa celkovo vyliečilo
viac  ako  4,4  milióna  osôb.  Svetová  zdravotnícka  organizácia  (WHO)  však  upozornila,  že  skutočný  počet
infikovaných je oveľa vyšší, pretože v niektorých krajinách sa testom podrobujú len najťažšie prípady.

Odporúčania, ktoré stále platia
dezinfekcia - pri vstupe do obchodu, reštaurácie, kaviarne, do akejkoľvek prevádzky
pravidelné umývanie rúk - odporúča sa umývať ruky po každom príchode do práce, po každom príchode

domov
vetranie - často, najmä miestností, kde sa zdržuje viac ľudí, teda napríklad pred a po porade
nosenie rúška - alebo akejkoľvek náhrady, ktorá prekrýva nos a ústa, je povinné v interiéroch, kde sa stretáva

väčšia skupina cudzích ľudí
rúška sa odporúčajú aj v kolektívoch, kde ľudia nie sú od seba vzdialení aspoň dva metre
nepodávať si ruky - prípadne pred a po podaní ruky dezinfikovať
Foto:
S hrozbou  nákazy koronavírusom sa včera stretla  aj  prezidentka  Zuzana  Čaputová.  Odriekla  zahraničnú

návštevu, pretože jeden zo zamestnancov bol v kontakte s pozitívne testovaným. Výsledok testu prezidentky je
negatívny.

[Späť na obsah]

2. Koronavírus má ďalších 18 ľudí
[25.06.2020; Korzár; REGIÓN; s. 6; MONIKA ALMÁŠIOVÁ]

Je to najvyšší nárast za dva mesiace. Traja sú z východu.
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Laboratóriá v utorok urobili 1 257 testov na ochorenie Covid-19, z toho 18 bolo

pozitívnych. Už takmer dva mesiace na Slovensku nepribudlo toľko nakazených za jeden deň. Sedem chorých
pribudlo v okrese Čadca, traja v okrese Brezno, dvaja v okresoch Revúca a Košice, po jednom novom prípade je
v okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves a Žilina. Na východe sú to teda traja pacienti
s ochorením Covid-19. V okrese Spišská Nová Ves ide o jedného muža, dve ženy sú choré v okrese Košice.
Štatistiky neuvádzajú žiadne nové úmrtie, nula je aj pri počte nových vyliečených pacientov. V nemocniciach sú s
potvrdeným ochorením hospitalizovaní traja pacienti, ich stav nevyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.
Aj napriek výraznému nárastu nakazených zostáva kĺzavý medián na hodnote jeden. MONIKA ALMÁŠIOVÁ

[Späť na obsah]

3. Po nepokojoch v osadách padli obvinenia. Štyrom mužom hrozí väzenie
[25.06.2020; Korzár; REGIÓN; s. 4; MONIKA ALMÁŠIOVÁ]



Jeden pichol druhého nožom, ďalší útočili hliníkovou tyčou či palicami.
RUDŇANY, ČIERNA NAD TISOU. Udalosti v osadách v Rudňanoch a v Čiernej nad Tisou polícia naďalej

vyšetruje.  „Vyšetrovateľ  odboru  kriminálnej  polície  OR  PZ  v  Spišskej Novej Vsi po  vykonaní  potrebných
procesných úkonov a na základe dôkaznej situácie zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu obvinil 55-
ročného muža z obce Rudňany, ktorý v pondelok vo večerných hodinách v jednom z rodinných domov v miestnej
osade fyzicky napadol 29-ročného muža," informuje košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Podľa
vyšetrovania  starší  muž mladšieho pichol  kuchynským nožom do chrbta.  „Mužovi  spôsobil  podľa predbežnej
lekárskej správy ťažké zranenia s doposiaľ presne nezistenou dobou liečenia. Obvinený muž bol umiestnený do
cely policajného zaistenia s podnetom na jeho vzatie do väzby. Za tento čin mu hrozí trest odňatia slobody na
štyri až desať rokov," dopĺňa hovorkyňa. Traja obvinení V súvislosti s výtržnosťami na verejne prístupnom mieste
v meste Čierna nad Tisou, kde taktiež v pondelok v nočných hodinách zasahovala polícia, už padli obvinenia.
„Poverený  príslušník  Obvodného  oddelenia  Kráľovský  Chlmec  po  vykonaní  potrebných  procesných  úkonov
obvinil  troch mužov,  19-ročného mladíka z  Čiernej  nad  Tisou a dvoch Košičanov  vo veku 23 a 24 rokov z
trestného činu výtržníctva. Fyzicky napadli šesť osôb, útočili napríklad hliníkovou tyčou či drevenými palicami,"
hovorí  Mésarová.  Dvaja  z  poškodených  utrpeli  podľa  predbežnej  lekárskej  správy  ľahšie  zranenia  s  dobou
liečenia do 7 dní. Štyrom osobám neboli spôsobené zranenia, ktoré by si vyžiadali lekárske ošetrenie. Obvinení,
dvaja z nich už súdne trestaní v minulosti  za majetkovú trestnú činnosť, boli  umiestnení do cely policajného
zaistenia s podnetom na ich väzobné stíhanie. Hrozia im za tento čin až tri roky vo väzení. MONIKA ALMÁŠIOVÁ

[Späť na obsah]

4. Dvojmesačný rekord: zlé čísla prebúdzajú testovanie
[25.06.2020; Hospodárske noviny; Spravodajstvo; s. 5; Peter Madro]

ZDRAVOTNÍCTVO
Aj keď v utorok zistili  najvyšší  denný počet nakazených koronavírusom za osem týždňov,  minister Marek

Krajčí uisťuje, že všetko má pod kontrolou.
Peter Madro
Bratislava – Len trikrát za posledných 10 dní prekročil počet testov na Slovensku tisícku. V nedeľu dokonca

preverili iba rekordných 41 ľudí. V situácii otvorených hraníc a čoraz častejších hrozieb druhej vlny pandémie
koronavírusu sa množili otázky, či hygienici situáciu nepodceňujú. Úrad verejného zdravotníctva ešte v utorok
tvrdil, že nízke čísla testovania súvisia so zníženým záujmom ľudí o vyšetrenie. Potom však hlavnému hygienikovi
Jánovi Mikasovi zavolala priamo prezidentka Zuzana Čaputová. A dostala prísľub, že sa veci zmenia.

Prezidentka v karanténe
Olej do ohňa priliali aj výsledky najnovších testovaní: 18 nakazených je najvyššie číslo za dva mesiace. Teraz

už Mikasov úrad hlásil, že testovanie sa opäť rozbehne, a to cez sentinelových lekárov u pacientov s podozrením
na infekciu.  Ide  vlastne  o  všeobecných  lekárov  ambulujúcich  rovnomerne na  celom území  Slovenska,  ktorí
dobrovoľne spolupracujú s laboratóriom. Čaputovej aktivita smerom k hygienikom v priebehu stredy nabrala nový
rozmer. Hlava štátu skončila v domácej karanténe po tom, ako niekto z jej úradu prišiel do kontaktu s nakazeným
človekom.  Na  druhej  strane,  aj  keď  sú  čísla  horšie,  minister  zdravotníctva  Marek  Krajčí  situáciu  upokojuje.
„Ohniská nákazy sú podchytené,“ tvrdil s tým, že nárast počtu pozitívnych prípadov očakávali a objavili sa tam,
kde sa s tým rátalo. Ide najmä o Kysuce, odkiaľ viacero baníkov pracuje v českej Karvinej, kde naši susedia
evidujú vyše 500 nakazených. Ide teda o cezhraničný dôvod choroby. Slovensko napriek tomu o sprísňovaní
režimu zatiaľ  neuvažuje.  „Môžem však uistiť,  že každý deň situáciu vyhodnocujeme s konzíliom odborníkov,“
garantuje Krajčí.  „Ak vznikne na Slovensku druhá vlna ochorenia COVID19, tak predpokladáme, že to bude
najmä pre prípady, ktoré k nám budú importované z iných krajín,“ hovorí Mikas a odporúča, aby ľudia zvážili
nevyhnutnosť cestovania do zahraničia. Ak sa totiž situáca zhorší, opäť môžu prísť na scénu domáca karanténa
či zatváranie škôl. V Čadci a v Kysuckom Novom Meste už k tomu došlo, 400 žiakov je preventívne doma a
musia sa dať otestovať.

Dohľadávanie kontaktov
Spomínaných 18 pozitívnych prípadov sa hygienikom podarilo nájsť najmä vďaka zisťovaniu u pacienta a

následnému dohľadaniu kontaktov. Práve vystopovanie pohybu nositeľa vírusu je kľúčovým prvkom, na ktorý sa
chcú hygienici spoliehať. Možností, ako na to, je niekoľko. Prvá je, že s každou osobou, u ktorej sa zistí pozitivita,
lekár spíše zoznam všetkých ľudí,  s ktorými bola v kontakte za posledných 14 dní.  Tieto kontakty následne
smerujú do karantény a musia podstúpiť test. Druhá možnosť je, že hygienici dostanú správu z cudzieho štátu,
ktorý  zachytil  pozitívneho  pacienta,  a  ten  spätne  oznámi  kontakty  na  Slovensku.  Potom  sa  už  postupuje
spomínaným spôsobom. „Pre epidemiológov to nie je nič výnimočné, keďže takto postupujeme aj pri  výskyte
iných chorôb,  kde  je  potrebné vyhľadať,  vyšetriť  a  prípadne liečiť  osoby v  kontakte,“  uviedla  pre HN Mária
Avdičová,  vedúca  odboru  epidemiológie  Regionálneho  úradu  hygienikov  v  Banskej  Bystrici.  Práve  z  okresu
Brezno pochádzajú tri nové prípady.

Počet najnovších prírastkov nakazených podľa okresu (23. 6. 2020)



Čadca
Brezno
Košice
Revúca
Banská Bystrica
Liptovský Mikuláš
Spišská Nová Ves
Žilina
Foto:
Obraz,  ktorý sa zo Slovenska postupne takmer vytratil.  Minister Marek Krajčí o druhej  vlne zatiaľ  hovoriť

nechce.
[Späť na obsah]

5. Všetko, čo je blízke vášmu srdcu, si vás nájde“
[25.06.2020; kosicednes.sk; Kultúra; 00:00; Mikuláš Jesenský]

https://kosicednes.sk/kultura/vsetko-co-je-blizke-vasmu-srdcu-si-vas-najde/

foto: Veronika Janušková
Mikuláš Jesenský
zástupca šéfredaktora denníka
jesensky@kosicednes.sk
Zdieľať:
Na tú cestu do Prahy nikdy nezabudne. Vyprevadil svoju dcéru na prijímačky a vybral sa po Nerudovej ulici na

Hrad. V horúcom lete sa chcel trochu ochladiť, a tak vošiel do jedného z antikvariátov. Blúdil medzi regálmi s
tisíckami kníh. Ako magnet ho priťahovala jedna publikácia - Seznam drogistů v Československu z roku 1938.
Siahol  po nej  a -  na jednej  zo  stránok našiel  meno svojho otca.  Starožitníkovi  Karolovi  Linhartovi  zaplesalo
srdce…

„Kniha stála  dvesto českých korún. Ale keď predavač videl,  že  mám o ňu obrovský záujem, zvýšil  cenu
dvojnásobne… Pre mňa má však nevyčísliteľnú hodnotu. Vtedy som si uvedomil, že všetko, čo je blízke vášmu
srdcu, si vás nájde…“

Starí Košičania si určite pamätajú na vychýrenú drogériu Lina na Mlynskej ulici číslo 6. Jej majiteľom bol
Karolov otec František.

„Otec sa vyučil v Prešove u pána Paleša za drogistu – bol v podstate lekárnik, chemik, vyrábal a predával
rôzne mastičky, krémiky, zároveň bol fotograf. A popritom vášnivý zberateľ starožitností. Mal obrovskú zbierku
najmä zbraní, brnení, kobercov… Počas vojny až do začiatku 60. rokov minulého storočia svoje ´poklady´ ukrýval
na povale nášho domu. Zrejme po ňom som zdedil vášeň k ´starinám´… A keďže otec mal drogériu LINA, svojmu
starožitníctvu som dal meno LINArt…“

Vášeň či „diagnóza“?
V minulom režime pracoval Karol v štátnom podniku Klenoty. Z vodiča sa vypracoval na inšpektora a nakoniec

na vedúceho predajne. „Bol to bazár a zároveň predajňa starožitností. Mal som šťastie. Mojím kolegom bol pán
Löbe, starožitník, nesmierne skúsený, korektný odborník, nezištný, noblesný človek. Aj vďaka nemu som tým, čím
som…“

Vášeň  hraničiaca  s  „diagnózou“  spôsobila,  že  jeho  zbierka  historických  výtvarných  diel,  nábytku,  kníh,
zaujímavých  predmetov  dennej  spotreby,  nástrojov,  náradia,  porcelánu  a  všakovakých kúskov  s  dokonalým
dizajnom, ktoré vyrobili naši predkovia, nadobudla obrovské rozmery. Potreboval ju kamsi uskladniť. Prenajal si
kaštieľ v Čečejovciach.

„Bolo mi ľúto, že všetka tá krása je skrytá pred pohľadmi ľudí. Rozhodol  som sa, že zorganizujem burzu
starožitností. Prvá bola presne pred dvadsiatimi rokmi, v júni 2000. Prišlo zopár ľudí, zopár predajcov…“

Ku kaštieľu sa však prihlásili reštituenti, ktorí sa rozhodli ho opraviť. A tak sa starožitníctvo presťahovalo do
komplexu kaštieľa v Budimíri.

„Bolo toho niekoľko kamiónov… Všetky starožitnosti som uskladnil v starej sýpke a v kaštieľnom parku som
pokračoval v burzách. Dodnes ich bolo približne 700, počet návštevníkov sa dá počítať na desiatky tisíc…“

Okrem Budimíra sa burzy starožitníctva LINArt udomácnili aj v Košiciach, Prešove, Poprade, Michalovciach,
Rožňave a v Spišskej Novej Vsi.

„Nechcel som to robiť výlučne na komerčnej báze. Mojím cieľom bolo povýšiť burzu na spoločenskú udalosť,
na stretnutie milovníkov predmetov, ktoré vytvorili ruky i duše našich predkov, ktorí si vážia predmety zrodené v
dobách minulých, snažil som sa vytvoriť príjemnú atmosféru symbiózou trhu, pikniku v prírode a zároveň korza,
na ktoré radi prídu nielen zberatelia, ale aj široká paleta ľudí, ktorí si v kruhu priateľov dajú fajnú klobásku či
štamperlík, podebatujú, sem-tam si kúpia nejakú drobnosť, ktorá sa im zapáči, a domov odchádzajú pozitívne
naladení…“

V minulosti je budúcnosť

https://kosicednes.sk/kultura/vsetko-co-je-blizke-vasmu-srdcu-si-vas-najde/


Trh so starožitnosťami na Slovensku zažil podľa K. Linharta konjunktúru po revolúcii. „Zrazu sa objavili ľudia,
ktorí náhle zbohatli. Uvedomili si, že investícia do nákupu starožitností sa oplatí. Máloktorý z nich bol zberateľ v
tom pravom zmysle a máloktorý mal aj vkus. Boli ochotní zaplatiť za neskutočné gýče, lebo sa im páčili. Pravda,
česť výnimkám… “

Dnes sú návštevníkmi búrz v Budimíri okrem naslovovzatých zberateľov väčšinou bežní ľudia, ktorí si kúpia
nejakú drobnosť do interiéru na chalupu, domu či bytu.

„Sledujem, že záujem o starožitnosti neustále klesá. Mám pocit, že počas mojej kariéry sa ocitol na najnižšom
bode… Zberatelia akoby sa dnes strácali,  starožitnosti  sú dnes u bohatších ľudí  vnímané skôr ako finančná
investícia do hodnôt, o ktorých sa predpokladá, že sa po čase znásobia. Dnes je to skôr módna záležitosť. Je
tragédia, že mladú generáciu starožitnosti vôbec nezaujímajú. Mladých ľudí nezaujíma história, pletú si Štefánika
s Masarykom, nevedia, kto to bol Gustáv Husák alebo Václav Havel. Neuvedomujú si, že poznaním minulosti
môžeme pochopiť prítomnosť a predvídať budúcnosť… Je to chyba nás, rodičov a školy.“

Hodnoty a „hodnoty“
Ako rozoznať gýč od hodnotnej starožitnosti? Človek, ktorý sa nevyzná v dejinách umenia a história je preňho

nezaujímavá, len ťažko spozná, či doma v „haraburdí“ po starých rodičoch nie je náhodou ukrytý nejaký poklad.
Často mu otvorí oči až dedičské konanie.

„Často až vtedy dedičia zistia, že veci, ktoré prehliadali, majú svoju hodnotu,“ vysvetľuje starožitník.
Karol Linhart  odporúča dedičom vyhľadať  odborníka, ktorý im dokáže vyselektovať predmety na vzácne i

menej hodnotné, ktoré sú vhodné na predaj v bazári, alebo sú zrelé akurát na vyhodenie. Starožitník totiž dokáže
nielen určiť cenu starožitnosti, ale aj načrieť do jej histórie.

„Stáva sa, že predmet, ktorý nie je ´pekný´, ale je vzácny, sa ocitne v kontajneri na odpad, a za poklad sa
považuje gýčová porcelánová soška, ktorú si môžete kúpiť na blšáku alebo v záložni za euro…“

Rozbroje v rodine
Starožitník  má  bohaté  a  často  nie  najpríjemnejšie  skúsenosti  z  delenia  hnuteľného  majetku  medzi

pozostalými. Stáva sa totiž, že v rodinách, ktoré stále držali pokope, zrazu vznikajú rozbroje, dokážu sa rozhádať
na život a na smrť…

„Dedičom vrelo odporúčam, aby si nedelili majetok podľa hodnoty. Každý by si mal vybrať tie veci, ktoré sa mu
páčia,  ku ktorým má citový vzťah, pretože sa viažu k ich predkom, ktorí  tento predmet používali,  alebo ním
ozdobili  svoju domácnosť,  bol  jednoducho súčasťou ich života,  sú nositeľmi zaujímavého rodinného príbehu.
Zvyšok by si mali nechať oceniť, predať a peniaze rozdeliť. Tak sme to riešili s mojimi súrodencami. A medzi nami
vládne mier a pokoj…“

Karol našiel v pozostalosti svojho otca pohľadnicu z roku 1906. Jeho starému otcovi ju poslal gróf Andrássy.
„Dedko pracoval u grófa ako hlavný lesný inžinier. Aj tá pohľadnica je toho dôkazom. Pre niekoho iného nemá
žiadnu hodnotu. Pre mňa je to poklad…“

reklamná správa
Tlieskame všetkým našim spolupracovníkom v teréne
Voda - strategická surovina aj počas COVID-u, zamestnanci VVS rozdelení do skupín.
Zistite viac
Dotyky s históriou
Karol Linhart má obchodík so starožitnosťami na Kováčskej ulici. Len čo doň vkročíte, opantá vás pocit, že sa

dotýkate histórie. Akoby každá z tých nádherných vecičiek rozprávala svoj príbeh.
„Jedna zákazníčka mi ponúkla starú bibliu z 19. storočia. Chcela za ňu pár eur. Keď som v nej listoval, zistil

som, že je v nej rukou písaný rodokmeň niekoľkých generácií jej predkov. Snažil som sa jej vysvetliť, že je to
hriech predávať. Že pre ňu a jej príbuzných má táto kniha obrovskú hodnotu. Nepresvedčil som ju. Žiaľ, ľudia si
nevážia už ani svojich predkov…“

Najvzácnejší exponát, ktorú mal Karol Linhart v rukách, bola zo striebra ručne tepaná loď, trojsťažník s celou
výzbrojou a posádkou. Vážila 6 032 gramov!

„Snažil som sa majiteľke vysvetliť, o akú vzácnosť ide. Podľa môjho názoru mala hodnotu okolo 10-tisíc eur.
Pokúšal som sa teda nájsť vhodného kupca. Majiteľka bola však netrpezlivá, tak som jej tú remeselnú nádheru
vrátil. Predala ju za pár stovák…“

Karol skúmal aj  pôvod pokladu: „Zrejme pochádza z 18. storočia z cárskeho Ruska, predpokladám, že z
Petrohradu. S najväčšou pravdepodobnosťou sa dostal na Slovensko počas druhej svetovej vojny. Buď to predal
v  Košiciach nejaký nemecký vojak,  alebo pochádza  z  lupu slovenskej  armády,  ktorá  bojovala v  Sovietskom
zväze…“

Starožitnosti sú nemými svedkami našej minulosti, ktoré dotykom ruky akoby ožili.
Foto: Veronika Janušková

[Späť na obsah]

6. Pribudlo osemnásť nových prípadov nákazy
[24.06.2020; Rádio Lumen; Infolumen; 17:30; R / Júlia Kavecká]



Júlia  Kavecká,  moderátorka:  „Na  Slovensku  pribudlo  osemnásť  nových  prípadov  nákazy.  Celkove  tak
evidujeme tisíc šesťstosedem pozitívne testovaných na nový koronavírus. Počas uplynulého dňa urobili takmer
tisíc tristo testov. Sedem nových prípadov hlásia v okrese Čadca, tri v Brezne, dva v okrese Košice, dva v okrese
Revúca a po jednom v okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves a Žilina. Traja pacienti
sú stále  hospitalizovaní.  Nepribudlo  žiadne úmrtie.  Minister  zdravotníctva  Marek Krajčí  ale  hovorí,  že  takýto
nárast infikovaných nepotvrdzuje, že by na Slovensku bola druhá vlna epidémie.“

Marek Krajčí,  minister zdravotníctva SR (OĽaNO): „Chcem ale ubezpečiť  všetkých, že my sa zaoberáme,
každý jeden sledujeme tie údaje a verím, že budú prijaté v správny čas správne rozhodnutia. To, že sú hranice
otvorené, myslím že bolo po tom, ako sa to realizuje v celej Európe, tento režim sa prijal vzhľadom na to, že
takýto režim naozaj od nás je očakávaný a veľmi bude naozaj dôležité, všetko bude závisieť od toho, ako budú
ľudia zodpovední.“

Júlia Kavecká:  „Minister  vnútra Roman Mikulec pripúšťa,  že  ak sa epidemiologická situácia zhorší,  vláda
zavedie ďalšie opatrenia. Ľudia nie sú podľa neho zodpovední, cestujú do rôznych krajín a prinesú sem nákazu
bez toho, aby sa nahlásili na verejných úradoch zdravotníctva.“

Roman Mikulec,  minister  vnútra  SR (OĽaNO):  „V každom mojom vystúpení  som vyzýval  aj  ľudí,  že  tým
otvorením tých hraníc a reflektovaním tých rôznych požiadaviek aj ľudí, aj teda samozrejme susedných štátov,
sme povedali, že my odovzdávame štafetu samotným ľuďom a občanom a musia byť zodpovední.“

Júlia Kavecká: „Testu na koronavírus sa dnes podrobila aj prezidentka Zuzana Čaputová a časť jej tímu.
Dôvodom je, že jeden zo zamestnancov prezidentskej kancelárie prišiel do styku s nakazeným. On, rovnako ako
hlava  štátu,  mali  test  negatívny.  Program  prezidentky  je  ale  až  do  výsledkov  opakovaného  testovania  v
najbližších dňoch zrušený.  Do styku s nakazeným prišli  aj dvaja zamestnanci bratislavského magistrátu. Dve
osoby priameho kontaktu, ale aj všetky zamestnankyne a zamestnanci, s ktorými sa následne stretli, zostávajú
preto preventívne v domácej izolácii.“

[Späť na obsah]

7. Nový prípad nákazy koronavírusom v Žehre
[24.06.2020; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Peter Béreš]

Peter Béreš,  moderátor:  „V obci  Žehra v okrese  Spišská Nová Ves majú opätovne nový prípad nákazy
koronavírusom.  Ide  o  muža  z  miestnej  osady.  V  Žehre  zrušili  karanténu,  v  ktorej  boli  stovky ľudí  viac  ako
päťdesiat dní, koncom mája.“

Marie  Balážová  Melníková,  redaktorka:  „Koronavírusom  sa  nakazil  päťdesiatdeväťročný  muž  z  osady
Dreveník. Rodinný dom, v ktorom žije, hneď ráno opáskovali policajti. Hovorí prednosta Obecného úradu v Žehre
Miloš Pacovský.“

Miloš Pacovský, prednosta Obecného úradu Žehra: „Všetci sme čakali, že to raz príde, ale nečakali sme, že
tak skoro.  Je to človek, ktorý nemá cestovateľskú anamnézu.  Takže predpoklad je,  že sa musel nakaziť  od
niekoho, kto sa vrátil z Anglicka.“

Marie Balážová Melníková: „Pozitívne testovaného muža ešte včera previezli  so zápalom pľúc do košickej
nemocnice. Lieči sa na infekčnom oddelení. V miestnej osade zostalo v karanténe zatiaľ dvadsať ľudí. Jednou z
nich je i manželka nakazeného pani Angela.“

pani Angela, manželka nakazeného: „Prišiel z Anglicka jeho brat ku mne asi na desať – pätnásť minút, no až
potom sme na to prišli, že čo to nám je vlastne, že máme teploty.“

Marie Balážová Melníková: „V Žehre sú v strehu aj členovia miestnej občianskej poriadkovej služby. Hovorí jej
člen Daniel Bandy.“

Daniel Bandy, člena miestnej občianskej poriadkovej služby: „Dávame pozor, aby sa tí, čo sú pozitívni, nesmú
sa stretnúť s negatívnymi.“

Marie Balážová Melníková: „Podľa prednostu Miloša Pacovského sa z Britských ostrovov od začiatku júna
vrátilo do Žehry k dnešnému dňu približne šesťdesiat ľudí.“

Miloš Pacovský: „Priebežne sú testovaní a doteraz sme nemali žiaden problém, všetci boli negatívni. Teraz
musíme prešetrovať všetky tie kontakty, zistiť pôvod tej nákazy.“

Marie Balážová Melníková: „Testovať príbuzných a susedov, teda najbližšie  kontakty pozitívneho muža z
osady, by mali dnes, najneskôr zajtra.“

[Späť na obsah]

8. Nepokoje v osadách na východe Slovenska majú dôsledky, polícia obvinila 
štyroch mužov

[24.06.2020; webnoviny.sk; Krimi správy; 16:35; redakcia]



https://www.webnoviny.sk/nepokoje-v-osadach-na-vychode-slovenska-maju-dosledky-
policia-obvinila-styroch-muzov/

Po pondelkových nepokojoch v  osadách na  východe Slovenska,  pri  ktorých  zasahovali  policajti,  už padli
obvinenia.  V  Rudňanoch  v  okrese  Spišská Nová Ves skončil  s  bodným  zranením  jeden  z  miestnych.
Vyšetrovateľ zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu obvinil 55-ročného muža.

Nožom ho bodol do chrbta
Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Jana Mésarová, obvinený v jednom z

domov v osade napadol 29-ročného muža a kuchynským nožom ho bodol do chrbta. Podľa predbežnej lekárskej
správy mu spôsobil ťažké zranenia s doposiaľ presne nezistenou dobou liečenia. Obvinený skončil v cele aj s
podnetom na jeho vzatie do väzby.

Hrozí  mu  trest  na  štyri  roky  až  10  rokov.  Ako  uviedla  polícia,  počas  preverovania  udalosti  sa  situácia
vyhrocovala, napätie a emócie medzi miestnymi stúpali a hrozil fyzický konflikt medzi miestnymi obyvateľmi.

Rozvášnený dav asi 200 ľudí, prevažne pod vplyvom alkoholu, krotili aj policajti Pohotovostnej motorizovanej
jednotky a Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.

Varovný výstrel do vzduchu
Ako uviedla polícia, dve rozhádané rodiny, zjavne pod vplyvom alkoholu, riešili svoje nezhody aj v Čiernej nad

Tisou. Jedna zo skupín “vyzbrojená“ drevenými palicami, násadami od lopát či hliníkovými tyčami sa vyhrážala
ujmou na zdraví tej druhej.

Rozvášnený dav nereagoval na výzvy polície a policajti museli vystreliť varovný výstrel do vzduchu. Až potom
sa situácia upokojila. V tomto prípade vyšetrovateľ obvinil troch mužov, 19-ročného mladíka z Čiernej nad Tisou a
dvoch Košičanov vo veku 23 a 24 rokov, z trestného činu výtržníctva.

Ako uviedla Mésarová, muži napadli šesť osôb, dvaja utrpeli  ľahšie zranenia.  Obvinení, dvaja z nich už v
minulosti súdne trestaní za majetkovú trestnú činnosť, boli umiestnení do cely a spracovaný bol podnet na ich
vzatie do väzby. Za mrežami môžu stráviť až tri roky.

[Späť na obsah]

9. Koronavírus na Slovensku
[24.06.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; R / Jana Majeská]

Jana  Majeská,  moderátorka:  „V  utorok  na  Slovensku  pribudlo  osemnásť  prípadov  nákazy  novým
koronavírusom, laboratóriá otestovali tisíc dvestopäťdesiatsedem ľudí. Celkovo máme doteraz tisíc šesťstosedem
pozitívne testovaných, tisíc štyristoštyridsaťosem ľudí sa však už vyliečilo. Hospitalizovaných je devätnásť osôb.“

Marek  Krajčí,  minister  zdravotníctva  SR  (OĽaNO):  „Pacienti  s  pozitívnym  výsledkom  za  včerajší  deň
pochádzajú z okresov Čadca, Brezno, Košice, Revúca, Žilina, Liptovský Mikuláš,  Spišská Nová Ves, Banská
Bystrica.  V  Čadci  je  pravdepodobnosť,  že  má to  aj  nejaký  určitý  súvis  s  tým blízkym  regiónom Karvinej  a
Sliezska, kde je naozaj  veľmi veľa pozitívnych ľudí, ktorí sa najmä teda nakazili  v bani a potom tých svojich
kontaktov.“

[Späť na obsah]

10. Nepokoje v osadách na východe Slovenska majú dôsledky, polícia obvinila 
štyroch mužov

[24.06.2020; 24hod.sk; Z domova; 14:35; redakcia]

https://www.24hod.sk/nepokoje-v-osadach-na-vychode-slovenska-maju-dosledky-
policia-obvinila-styroch-muzov-cl738910.html

Po pondelkových nepokojoch v  osadách na  východe Slovenska,  pri  ktorých  zasahovali  policajti,  už padli
obvinenia. V Rudňanoch v okrese Spišská Nová Ves skončil s bodným zranením jeden z miestnych. …

24.6.2020 (Webnoviny.sk)  -  Po  pondelkových  nepokojoch  v  osadách  na  východe Slovenska,  pri  ktorých
zasahovali policajti, už padli obvinenia. V Rudňanoch v okrese Spišská Nová Ves skončil s bodným zranením
jeden z miestnych. Vyšetrovateľ zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu obvinil 55-ročného muža.

Nožom ho bodol do chrbta

https://www.24hod.sk/nepokoje-v-osadach-na-vychode-slovenska-maju-dosledky-policia-obvinila-styroch-muzov-cl738910.html
https://www.24hod.sk/nepokoje-v-osadach-na-vychode-slovenska-maju-dosledky-policia-obvinila-styroch-muzov-cl738910.html
https://www.webnoviny.sk/nepokoje-v-osadach-na-vychode-slovenska-maju-dosledky-policia-obvinila-styroch-muzov/
https://www.webnoviny.sk/nepokoje-v-osadach-na-vychode-slovenska-maju-dosledky-policia-obvinila-styroch-muzov/


Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Jana Mésarová , obvinený v jednom z
domov v osade napadol 29-ročného muža a kuchynským nožom ho bodol do chrbta. Podľa predbežnej lekárskej
správy mu spôsobil ťažké zranenia s doposiaľ presne nezistenou dobou liečenia. Obvinený skončil v cele aj s
podnetom na jeho vzatie do väzby.

Hrozí  mu  trest  na  štyri  roky  až  10  rokov.  Ako  uviedla  polícia,  počas  preverovania  udalosti  sa  situácia
vyhrocovala,  napätie  a  emócie  medzi  miestnymi  stúpali  a  hrozil  fyzický  konflikt  medzi  miestnymi
obyvateľmi.locked

Rozvášnený dav asi 200 ľudí, prevažne pod vplyvom alkoholu, krotili aj policajti Pohotovostnej motorizovanej
jednotky a Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.

Varovný výstrel do vzduchu
Ako uviedla polícia, dve rozhádané rodiny, zjavne pod vplyvom alkoholu, riešili svoje nezhody aj v Čiernej nad

Tisou. Jedna zo skupín “vyzbrojená“ drevenými palicami, násadami od lopát či hliníkovými tyčami sa vyhrážala
ujmou na zdraví tej druhej.

Rozvášnený dav nereagoval na výzvy polície a policajti museli vystreliť varovný výstrel do vzduchu. Až potom
sa situácia upokojila. V tomto prípade vyšetrovateľ obvinil troch mužov, 19-ročného mladíka z Čiernej nad Tisou a
dvoch Košičanov vo veku 23 a 24 rokov, z trestného činu výtržníctva.

Ako uviedla Mésarová, muži napadli šesť osôb, dvaja utrpeli  ľahšie zranenia.  Obvinení, dvaja z nich už v
minulosti súdne trestaní za majetkovú trestnú činnosť, boli umiestnení do cely a spracovaný bol podnet na ich
vzatie do väzby. Za mrežami môžu stráviť až tri roky.

[Späť na obsah]

11. Koronavírus: Všetci 18 nakazení sú zo stredného a východného Slovenska
[24.06.2020; aktuality.sk; Slovensko; 12:38; Matej Dedinský]

https://www.aktuality.sk/clanok/801559/koronavirus-vsetci-18-nakazeni-su-zo-
stredneho-a-vychodneho-slovenska/

akt. 24.06.2020 12:47
18 nových  pozitívnych  prípadov  ochorenia  COVID-19  a  ohniská  nákazy  sú  podchytené.  Situácia  je  pod

kontrolou, informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.
Za utorok pribudlo až 18 ľudí s pozitívnym výsledkom a celkovo vykonali 1257 vyšetrení.
Noví nakazení pochádzajú z okresov Čadca (7 ľudí), Brezno (3), Košice (2), Revúca (2), Žilina (1), Liptovský

Mikuláš (1), Spišská Nová Ves (1), Banská Bystrica (1).
Pozitívne výsledky malo 10 mužov a 8 žien vo veku od 7 do 61 rokov, uviedla pre Aktuality.sk Eliášová.
„V nemocnici je aktuálne 19 ľudí, z toho 3 s potvrdeným koronavírusom a ostatní s podozrením naň. Na JIS je

1 pacient, na umelej pľúcnej ventilácii nikto,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.
„V  prípade  pozitívnych  osôb  na  ochorenie  COVID-19  sú  zabezpečené  všetky  potrebné  protiepidemické

opatrenia s cieľom efektívne zamedziť šíreniu ochorenia. Regionálne úrady verejného zdravotníctva vyhľadúvajú
priame kontakty nakazených, tí sa následne testujú na koronavírus, pri úzkych kontaktoch je nariadená domáca
izolácia, situáciu máme pod kontrolou,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí.

Najviac nových prípadov je na Kysuciach
Čo sa týka Čadce, kde je najviac prípadov, regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci spolupracuje pri

protiepidemických opatreniach so samosprávou, vyšším územným celkom a so školami v Čadci a Krásne nad
Kysucou.

Z preventívnych dôvodov sú zatvorené. „Ohniská nákazy sú podchytené,“ potvrdil minister zdravotníctva.
Ministerstvo poznamenalo, že nárast počtu pozitívnych prípadov bol očakávaný. Ochorenia pribúdajú v rámci

monitorovaných a podchytených ohnísk nákazy.
Sumárne  čísla  hovoria  o  tom,  že  na  Slovensku  sa  doteraz  urobilo  spolu  celkovo  203  911  ukončených

vyšetrení na Covid-19, celkový počet pacientov s pozitívnym výsledkom je na Slovensku doteraz 1607, z toho
1448 ľudí sa už vyliečilo.

[Späť na obsah]

12. V obci Žehra v okrese Spišská Nová Ves majú nový prípad nákazy 
koronavírusom

[24.06.2020; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Marie Balážová Melníková / Oto 
Görner]

https://www.aktuality.sk/clanok/801559/koronavirus-vsetci-18-nakazeni-su-zo-stredneho-a-vychodneho-slovenska/
https://www.aktuality.sk/clanok/801559/koronavirus-vsetci-18-nakazeni-su-zo-stredneho-a-vychodneho-slovenska/


Oto  Görner,  moderátor:  "V  obci  Žehra  v okrese  Spišská Nová Ves majú  opäť  nový  prípad  nákazy
koronavírusom. Ide o muža z miestnej osady. V Žehre zrušili karanténu, v ktorej boli stovky ľudí viac ako 50 dní,
koncom mája."

Marie Balážová Melníková, redaktorka: “Koronavírusom sa nakazil 59-ročný muž z osady Dreveník. Rodinný
dom, v ktorom žije, hneď ráno opáskovali policajti. Hovorí prednosta Obecného úradu v Žehre Miloš Pacovský.”

Miloš Pacovský, prednosta ObÚ Žehra: “Všetci sme čakali, že to raz príde, ale nečakali sme, že tak skoro. Je
to človek, ktorý nemá cestovateľskú anamnézu, takže predpoklad je, že sa musel nakaziť od niekoho, kto sa vrátil
z Anglicka.”

Marie Balážová Melníková: “Pozitívne testovaného muža ešte včera previezli  so zápalom pľúc do košickej
nemocnice, lieči sa na infekčnom oddelení. V miestnej osade zostalo v karanténe zatiaľ 20 ľudí. Jednou z nich je
i manželka nakazeného, pani Angela.”

pani Angela, manželka nakazeného muža: “Prišiel z Anglicka jeho brat ku mne asi na 10-15 minút, až potom
sme na to prišli, že čo to nám je vlastne, že máme teploty.”

Marie Balážová Melníková: “V Žehre sú v strehu aj členovia Miestnej občianskej poriadkovej služby. Hovorí jej
člen Daniel Bandy.”

Daniel Bandy, člen Miestnej občianskej poriadkovej služby v Žehre: “Dávame pozor, aby sa tu, čo sú pozitívni,
nesmú sa stretnúť s negatívnym.”

Marie Balážová Melníková: “Podľa prednostu Miloša Pacovského sa z Britských ostrovov od začiatku júna
vrátilo do Žehry k dnešnému dňu približne 60 ľudí.”

Miloš Pacovský: “Priebežne sú testovaní, doteraz sme nemali žiaden problém, všetci boli negatívni.  Teraz
musíme prešetrovať všetky tie kontakty, zistiť pôvodcu tej nákazy.”

Marie  Balážová  Melníková:  “Testovať  príbuzných  a susedov,  teda  najbližšie  kontakty  pozitívneho  muža
z osady by mali dnes, najneskôr zajtra. Marie Balážová Melníková, RTVS.”

[Späť na obsah]

13. Máme 18 nových prípadov koronavírusu
[24.06.2020; Rádio Expres; Infoexpres; 12:00; Tomáš Škarba / Mariana Tökölyová]

Mariana  Tökölyová,  moderátorka:  “Včera  u  nás  pribudlo  18  nových  prípadov  nákazy  koronavírusom.
Infikovaní sú z ôsmich okresov. Najviac ich bol v Čadci. Do izolácie musela ísť aj prezidentka Zuzana Čaputová,
pretože zamestnanec paláca bol v kontakte s infikovaným. Podrobnosti má Tomáš Škarba.”

Tomáš Škarba, redaktor: “Najviac infikovaných, sedem, sa včera potvrdilo v okrese Čadca. Podľa ministra
zdravotníctva Mareka Krajčího z OĽaNO ide v tomto prípade o dohľadané kontakty iného pozitívne testovaného
pacienta.”

Marek  Krajčí,  (OĽaNO),  minister  zdravotníctva:  “Ide  o  dohľadávané  kontakty  na  základe  tých
predchádzajúcich pozitívnych testovaní v tomto regióne, a v Čadci je pravdepodobnosť, že má to aj nejaký určitý
súvis s tým blízkym regiónom Karvinej a Sliezska, kde je naozaj veľmi veľa pozitívnych ľudí, ktorí sa teda najmä
nakazili v bani.”

Tomáš Škarba: "Traja infikovaní pribudli v okrese Brezno, dvaja v Košiciach a v Revúcej, a po jednom prípade
majú v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Spišskej Novej Vsi a v Žiline. Krajčí potvrdil, že v izolácii skončila
aj prezidentka Zuzana Čaputová. Dnes ju zároveň otestujú."

Marek Krajčí: “Bolo potvrdené, že jeden člen, úzky člen tímu pani prezidentky bol v kontakte s osobou, ktorá je
pozitívne  testovaná  na  koronavírus.  Tým  pádom  pani  prezidentka  bola  dnešným  dňom  umiestnená  do
preventívnej karantény, takisto aj tím ľudí, s ktorými spolupracuje v Prezidentskom paláci.”

Tomáš Škarba: “Hovorca prezidentky Martin Strižinec povedal, že Zuzana Čaputová ruší celý svoj program.”
Martin Strižinec, hovorca prezidentky SR: “Ruší prezidentka svoj plánovaný program a do piatka preventívne

zostáva v domácej karanténe. Týka sa to aj dnešnej návštevy rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena.”
Tomáš Škarba:  “Podľa  ministra  zdravotníctva  Mareka Krajčího tu  zatiaľ  nemáme druhú vlnu  epidémie  a

naďalej máme problém s importom nákazy zo zahraničia. Vláda už požiadala mobilných operátorov, aby posielali
ľuďom SMS-ky,  ktorí  navštívili  krajinu  mimo bezpečnej  zóny.  Pre týchto  naďalej  platí  povinnosť  nahlásiť  sa
hygienikom, izolovať sa a objednať sa na test. Otázkou prípadného obnovenia povinnej karantény sa bude podľa
Krajčího zaoberať konzílium odborníkov pri premiérovi.”

Marek Krajčí: “Pokiaľ by boli ľudia zodpovední a rešpektovali tie usmernenia, ktoré teraz sú, tak verím, že by
sme mohli zostať v takomto režime, kedy by sme v podstate boli testovaní a dohľadávali kontakty, a nemuseli
obmedzovať ekonomiku a iný život v tejto krajine.”

Tomáš Škarba: “Laboratóriá včera vyhodnotili 1 257 vzoriek. Ministerstvo zdravotníctva upokojuje, že miesta
nákazy sú podchytené a situácia je pod kontrolou. Infikovaných ale nárazovo pribudlo aj v Českej republike.
Včera malo pozitívne testy 89 ľudí.”

[Späť na obsah]



14. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 18 nakazených, najviac ich je z okresu 
Čadca

[24.06.2020; webnoviny.sk; Ostatné; 09:52; redakcia]

https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/koronavirus-na-slovensku-pribudlo-18-
nakazenych-vyssi-denny-prirastok-sme-mali-naposledy-23-aprila/

aktualizované 24. júna 9:52
Za  posledný  deň  (utorok)  na  Slovensku  pribudlo  18  prípadov  nového  koronavírusu.  Celkový  počet

infikovaných od začiatku pandémie tak stúpol na 1607. Vyšší denný prírastok sme mali naposledy 23. apríla, kedy
ich bolo 35.

V utorok otestovali  1257 ľudí a počet testov na Slovensku sa už dostal  na číslo 203 911. Ako informuje
ministerstvo zdravotníctva, z 18 nových prípadov je 10 mužov a osem žien. Sú vo veku od sedem do 61 rokov.

„Najviac osôb – sedem je z okresu Čadca, tri z okresu Brezno, dve z okresov Košice a Revúca, po jednom v
okresoch Žilina, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves a Banská Bystrica,“ doplnil rezort na svojom webe.

Vyliečených nepribudlo
Počet vyliečených pacientov sa nezvýšil a zostal na 1448. Slovensko už dlhodobo neeviduje žiadne úmrtie

pacienta s pozitívnym testom na ochorenie Covid-19 a stále ich tak máme 28.
Za posledných sedem dní na Slovensku pribudlo 46 pozitívnych testov (utorok – 18, pondelok – 1, nedeľa – 1,

sobota – 1, piatok – 10, štvrtok – 14, streda – 1). Sedemdňový kĺzavý medián je tretí deň za sebou na jednotke.
V súvislosti s koronavírusom je na Slovensku hospitalizovaných 19 pacientov. U troch z nich bolo ochorenie

Covid-19 potvrdené. Jeden pacient je na jednotke intenzívnej  starostlivosti  a nikto nepotrebuje umelú pľúcnu
ventiláciu.

[Späť na obsah]

15. Na Slovensku pribudlo najviac nakazených za posledné obdobie
[24.06.2020; ta3.com; Slovensko; 09:31; TA3 SITA TASR ČTK]

https://www.ta3.com/clanok/1186321/na-slovensku-pribudlo-najviac-nakazenych-za-
posledne-obdobie.html

Valia sa na nás dôsledky koronakrízy. Slovenská ekonomika sa v roku 2020 prepadne o historických 9,8 %.
Štát sa snaží zmierniť dopady pandémie, ministerstvo hospodárstva spustilo registráciu žiadateľov o dotáciu na
nájomné pre prevádzky. Udalosti okolo pandémie s vami sledujeme online.

9:47  Plošné  testovanie  zamestnancov  závodu  v  Liberci,  kde  sa  vyskytlo  lokálne  ohnisko  nákazy  s  35
potvrdenými prípadmi, zatiaľ nie je v pláne. Informoval o tom server Novinky.cz s odvolaním sa na rozhodnutie
krajskej  epidemiologickej  komisie.  Liberecký závod firmy Magna vyrába plastové súčiastky pre  automobilový
priemysel a zamestnáva 1800 ľudí. Pozitívny test malo 21 zamestnancov a ďalších 14 ľudí, ktorí patria medzi ich
rodinné kontakty.9:45  Počet  aktívnych  prípadov  stúpol  na 131. 7-dňový  kĺzavý  medián je  na hodnote  1.9:40
Máme troch  pacientov,  ktorí  sú  hospitalizovaní  s  potvrdeným ochorením Covid-19,  z  toho  jeden je  na  JIS.
Nepribudli žiadni noví vyliečení pacienti.9:36 Sedem nových prípadov hlásia v okrese Čadca, tri v Brezne, dva v
okrese Košice, dva v okrese Revúca a po jednom v okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová
Ves a Žilina.9:30 Na Slovensku pribudlo 18 nových prípadov nákazy.  Celkovo tak evidujeme 1607 pozitívne
testovaných na nový koronavírus. Počas uplynulého dňa urobili  spolu 1 257 testov. Nepribudlo žiadne ďalšie
úmrtie.  Informovalo  o  tom  na  svojej  stránke  Národné  centrum  zdravotníckych  informácií.9:20  “Plánom  v
najbližšom čase je pokračovať v dohľade nad populáciou,” informuje Úrad verejného zdravotníctva SR na svojom
Facebooku s tým, že indikované osoby cielene testujú. “V regiónoch pracujú dlhoroční skúsení epidemiológovia,
ktorí  dokážu  potvrdené  prípady  ochorenia  COVID-19,  respektíve  ohniská  nákazy  veľmi  rýchlo  identifikovať,
podchytiť a nariadiť potrebné protiepidemické opatrenia.”9:06 V niektorých mestách vo východnej časti Ruska sa
dnes už uskutočnili  vojenské prehliadky venované 75. výročiu víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej
svetovej vojne. Pre pandémiu sa vojenské defilé v niektorých mestách konali bez divákov, ale v priamom prenose
ich  vysielali  televízie.  Všetci  účastníci  prehliadky,  ako  aj  čestní  hostia  na  tribúnach,  absolvovali  testy  na
koronavírus.8:50 Balík opatrení na podporu podnikateľského prostredia, viacero materiálov z dielne ministerstva
práce či krátkodobý plánovací dokument zahraničnej politiky Slovenska na tento rok. Aj o týchto témach má dnes
rokovať vláda.8:25 Traja hráči a jeden člen realizačného tímu futbalového Paríža St. Germain sa nakazili novým
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koronavírusom.  Všetci  sú  už  momentálne  zdraví,  informoval  francúzsky klub.  Mená hráčov  klub  nezverejnil.
Všetci mali pozitívny test ešte počas obdobia, keď vo Francúzsku platili prísne karanténne opatrenia a neboli
medzi sebou navzájom v kontakte.8:00 Japonské hlavné mesto Tokio ohlásilo 55 nových prípadov nákazy. Ide o
najvyššie číslo za takmer dva mesiace. Rýchly nárast prípadov súvisí s výskytom nákazy v štvrti známej nočným
životom.7:30 Prezidentka Zuzana Čaputová  ruší  svoj  plánovaný program a do piatka zostáva  preventívne  v
domácej karanténe vzhľadom na to, že jeden zo zamestnancov prezidentskej kancelárie prišiel do kontaktu s
osobou  pozitívne  testovanou  na  koronavírus.7:05  V  Číne  potvrdili  v  stredu  12  nových  prípadov  nákazy
koronavírusom SARS-CoV-2. Sedem z nich v metropole Peking, päť v susednej provincii Che-pej. Čínske úrady
zaznamenali aj dva importované prípady choroby COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, a to v Šanghaji a v
provincii  Ša-an-si.6:40  Ministerstvo  hospodárstva  spustilo  registráciu  žiadateľov  o  dotáciu  na  nájomné  pre
prevádzky, ktoré boli pre opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu zatvorené. Vyplácanie dotácií by malo byť
otázkou dní.6:20 Je to horšie, ako odborníci predpokladali.6:00 Udalosti sme s vami sledovali aj v utorok. Pozrite
si súhrn.

[Späť na obsah]

16. Pribudlo 18 prípadov, ide o najvyšší prírastok nakazených za posledné dva 
mesiace

[24.06.2020; tvnoviny.sk; Koronavírus; 09:30; BRATISLAVA/tvnoviny.sk]

http://www.tvnoviny.sk/a/2000757

Jeden pacient je hospitalizovaný na JIS.
Zdieľať článok
Na  Slovensku  za  uplynulý  deň  pribudlo  18  nových  prípadov  koronavírusu.  Šesť  pacientov  pochádza  z

Banskobystrického kraja (1 Banská Bystrica, 3 Brezno, 2 Revúca), traja z Košického kraja (2 Košice, 1 Spišská
Nová Ves) a deviati zo Žilinského kraja (7 Čadca, 1 Liptovský Mikuláš, 1 Žilina). Kĺzavý medián je na hodnote
jedna.

Ide o najvyšší prírastok nakazených za posledné dva mesiace.
V  laboratóriách  včera  vykonali  1  257  testov.  V  počte  otestovaných  sme  tak  prekonali  hranicu  203-tisíc,

konkrétne sme ich spravili už 203 911, píše korona.gov.sk
Počet vyliečených pacientov je 1 448,  žiadny nový pacient sa nevyliečil.  V nemocniciach je mometnálne

hospitalizovaných 19 osôb, z nich je koronavírus potvrdený iba v jednom prípade. Ostatní čakajú na výsledky
testov. Nikto z pacientov nepotrebuje byť napojený na pľúcnu ventiláciu, jeden pacient je však hospitalizovaný na
JIS.

Nepribudla žiadna obeť, na Slovensku ich máme dokopy 28.
Po včerajšku je počet aktuálne chorých pacientov 131.
–>

[Späť na obsah]

17. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 18 nakazených, vyšší denný prírastok 
sme mali naposledy 23. apríla

[24.06.2020; 24hod.sk; Z domova; 07:54; redakcia]

https://www.24hod.sk/koronavirus-na-slovensku-pribudlo-18-nakazenych-vyssi-denny-
prirastok-sme-mali-naposledy-23-aprila-cl738878.html

Za posledný deň (utorok) na Slovensku pribudlo 18 prípadov nového koronavírusu.
Celkový  počet  infikovaných  od  začiatku  pandémie  tak  stúpol  na  1607.  Vyšší  denný  prírastok  sme  mali

naposledy 23. apríla, kedy ich bolo 35.Šesť pacientov pochádza z Banskobystrického kraja (1 Banská Bystrica, 3
Brezno, 2 Revúca), traja z Košického kraja (2 Košice, 1  Spišská Nová Ves) a deviati  zo Žilinského kraja (7
Čadca, 1 Liptovský Mikuláš, 1 Žiilina).V utorok otestovali 1257 ľudí a počet testov na Slovensku sa už dostal na
číslo 203 911. Počet vyliečených zostal  na 1448. Slovensko už dlhodobo neeviduje žiadne úmrtie pacienta s
pozitívnym testom na ochorenie Covid-19 a stále ich tak máme 28.Za posledných sedem dní na Slovensku
pribudlo 46 pozitívnych testov (utorok – 18, pondelok – 1, nedeľa – 1, sobota – 1, piatok – 10, štvrtok – 14, streda
– 1). Sedemdňový kĺzavý medián je tretí deň za sebou na jednotke.V súvislosti s koronavírusom je na Slovensku
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http://www.tvnoviny.sk/a/2000757


hospitalizovaných 19 pacientov. U troch z nich bolo ochorenie Covid-19 potvrdené. Jeden pacient je na jednotke
intenzívnej starostlivosti a nikto nepotrebuje umelú pľúcnu ventiláciu.

[Späť na obsah]

18. Polícia obvinila 55-ročného muža za fyzické napadnutie: Zaútočiť mal 
kuchynským nožom

[24.06.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR]

https://www.topky.sk/cl/10/1925305/Policia-obvinila-55-rocneho-muza-za-fyzicke-
napadnutie–Zautocit-mal-kuchynskym-nozom

RUDŇANY  -  Polícia  obvinila  zo  zločinu  ublíženia  na  zdraví  v  štádiu  pokusu  55-ročného  muža  z  obce
Rudňany, okres Spišská Nová Ves. Obvinený v pondelok (22. 6.) vo večerných hodinách v jednom z rodinných
domov v miestnej  osade fyzicky napadol  29-ročného muža tak,  že  ho kuchynským nožom pichol  do oblasti
chrbta. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Mužovi  spôsobil  podľa  predbežnej  lekárskej  správy  ťažké  zranenia  s  doposiaľ  presne nezistenou  dobou
liečenia. „Obvinený muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho vzatie do väzby. Za
tento čin mu hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov,“ uviedla Mésarová.

Priblížila, že v pondelok boli do miestnej osady vyslané policajné hliadky, kde sa vyhrotila situácia po incidente
medzi dvoma mužmi. „Na mieste sa nachádzal dav približne 200 miestnych obyvateľov, prevažne pod vplyvom
alkoholu.  Aby  nedošlo  k  narušeniu  verejného  poriadku  či  hromadnej  bitke,  boli  na  miesto  privolané  ďalšie
policajné  posily  Krajského  riaditeľstva  Policajného  zboru  Košice,  ktorých  zásah  nebol  potrebný,“  opísala
Mésarová. Dodala, že zo strany polície voči miestnym obyvateľom neboli použité donucovacie prostriedky.

[Späť na obsah]

19. Na Slovensku má koronavírus ďalších osemnásť ľudí, traja sú z východu
[24.06.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; Monika Almášiová]

https://korzar.sme.sk/c/22432703/na-slovensku-ma-koronavirus-dalsich-osemnast-
ludi-traja-su-z-vychodu.html

Je to najvyšší nárast prípadov za dva mesiace.
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Laboratóriá v utorok urobili 1 257 testov, 18 bolo pozitívnych na ochorenie Covid-

19.
Už takmer dva mesiace na Slovensku nepribudlo toľko nakazených za jeden deň.
Sedem chorých pribudlo v okrese Čadca,  traja v okrese Brezno,  dvaja v okresoch Revúca a Košice,  po

jednom novom prípade je v okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves a Žilina.
Na východe sú to teda traja pacienti s ochorením Covid-19. V okrese Spišská Nová Ves ide o jedného muža,

dve ženy sú choré v okrese Košice.
Štatistiky neuvádzajú žiadne nové úmrtie, nula je aj pri počte nových vyliečených pacientov.
V nemocniciach sú s potvrdených ochorením hospitalizovaní traja pacienti, ich stav nevyžaduje napojenie na

umelú pľúcnu ventiláciu.
Aj napriek výraznému nárastu nakazených zostáva kĺzavý medián na hodnote jeden.

[Späť na obsah]

20. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku (+18)
[24.06.2020; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; zoznam.sk]

https://www.bystricoviny.sk/spravy/prehlad-vsetkych-doposial-evidovanych-
pacientov-s-koronavirusom-na-slovensku/
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Za  utorok  pribudlo  18  nových  prípadov  s  pozitívnym  výsledkom  na  ochorenie  COVID-19  (  z  toho  6  v
Banskobystrickom kraji – 3 okres Brezno, 2 okres Revúca a 1 okres Banská Bystrica). Laboratóriá vyšetrili 1 257
odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na Slovensku 1 607 pozitívne testovaných na koronavírus a 28
úmrtí, pričom sa celkom testovalo 202 654 ľudí. Tu je prehľad všetkých doteraz známych prípadov.

23. júna 2020 (18 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 129) v utorok zaevidovali 6 nových prípadov pozitívne testovaných

ľudí. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (377), Košický kraj 3 (277), Nitriansky kraj 0
(123), Prešovský kraj 0 (188), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 9 (209). Sedem
nových prípadov hlásia v okrese Čadca, tri v Brezne, dva v okrese Košice, dva v okrese Revúca a po jednom v
okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves a Žilina.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov zostal nezmenený, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 448 ľudí.
Hospitalizovaných je 19 pacientov, u 3 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží jeden pacient a na pľúcnej

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 1.
22. júna 2020 (1 nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  123)  v  pondelok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (377), Košický kraj 0 (274),
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 0 (188), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 1
(200).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o jedného, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 448 ľudí.
Hospitalizovaných je 18 pacientov, u 3 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží jeden pacient a na pľúcnej

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 1.
21. júna 2020 (1 nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  123)  v  nedeľu  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (376), Košický kraj 0 (274),
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 0 (188), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 1
(200).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil , z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 447 ľudí.
Hospitalizovaných je 19 pacientov, u 2 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je

nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 1.
20. júna 2020 (1 nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  123)  v  sobotu  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (376), Košický kraj 0 (274),
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 0 (188), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 1
(199).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil , z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 447 ľudí.
Hospitalizovaných je 19 pacientov, u 2 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je

nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3.
19. júna 2020 (10 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  (doteraz celkom 123) v piatok zaevidovali  2 nové prípady pozitívne testovaných

ľudí. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (376), Košický kraj 0 (274), Nitriansky kraj 0
(123), Prešovský kraj 1 (188), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 4 (198).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil , z ochorenia sa už zotavilo 1 447 ľudí.
Hospitalizovaných je 20 pacientov, u 2 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je

nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3.
18. júna 2020 (14 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  121)  vo  štvrtok  zaevidovali  rekordných  10  nových  prípadov

pozitívne testovaných ľudí. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (373), Košický kraj 1 (274),
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 0 (187), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 2 (126) a Žilinský kraj 1
(194).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 4 , z ochorenia sa už zotavilo 1 447 ľudí.
Hospitalizovaných je 20 pacientov, u 1 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je

nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3.
17. júna 2020 (1 nový prípad)
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 111) v stredu zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (373), Košický kraj 0 (273), Nitriansky kraj 0
(123), Prešovský kraj 0 (187), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 (193).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 6 , z ochorenia sa už zotavilo 1 443 ľudí.



Hospitalizovaných je 20 pacientov, u 2 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je
nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3.

16. júna 2020 (9 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  110)  v  utorok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (373), Košický kraj 2 (273),
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 6 (187), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 1
(193).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 11 , z ochorenia sa už zotavilo 1 437 ľudí.
Hospitalizovaných je 18 pacientov, u žiadneho z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii

nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3.
15. júna 2020 (0 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  110)  v  pondelok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (373), Košický kraj 0 (271),
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 0 (181), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(192).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 16 , z ochorenia sa už zotavilo 1 426 ľudí.
Hospitalizovaných je 18 pacientov, u jedného z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie

je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3.
14. júna 2020 (4 nové prípady)
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 110) v nedeľu zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (373), Košický kraj 0 (271), Nitriansky kraj 0
(123), Prešovský kraj 0 (181), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 (192).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov zostal rovnaký, z ochorenia sa už zotavilo 1 410 ľudí.
Hospitalizovaných je 24 pacientov, u dvoch je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je nikto.

Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3.
13. júna 2020 (3 nové prípady)
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 108) v sobotu zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (371), Košický kraj 0 (271), Nitriansky kraj 0
(123), Prešovský kraj 0 (181), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 (192).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov zostal rovnaký, z ochorenia sa už zotavilo 1 410 ľudí.
Hospitalizovaných je 24 pacientov, u dvoch je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je nikto.

Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
12. júna 2020 (3 nové prípady)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  106)  v  piatok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (370), Košický kraj 0 (271),
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 1 (181), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(192).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o jedného, z ochorenia sa už zotavilo 1 410 ľudí.
Hospitalizovaných je 24 pacientov, u dvoch je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je nikto.

Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
V sobotu sa končí núdzový stav vyhlásený vládou SR kvôli koronavírusu 15. marca 2020. V platnosti však

ostáva mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády 11. marca, čo okrem iného znamená aj to, že obchody
ostávajú v nedeľu zatvorené…

11. júna 2020 (1 nový prípad)
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 106) vo štvrtok zaevidovali  1 nový prípad pozitívne testovaného

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (368), Košický kraj 0 (271), Nitriansky kraj 0
(123), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 (192).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa nezvýšil, z ochorenia sa už zotavilo 1 409 ľudí.
Hospitalizovaných je 24 pacientov, u dvoch je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je nikto.

Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
10. júna 2020 (8 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  105)  v  stredu  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (368), Košický kraj 6 (271),
Nitriansky kraj 1 (123), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 1 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(192).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 5, z ochorenia sa už zotavilo 1 409 ľudí.
Hospitalizovaných je 28 pacientov, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je

stále na nule.
Núdzový stav na Slovensku pre pandémiu COVID-19, ktorý vyhlási vláda 15. marca, končí 13. júna 2020.
9. júna 2020 (2 nové prípady)



V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  105)  v  utorok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne
testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (368), Košický kraj 0 (265),
Nitriansky kraj 1 (122), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 1
(192).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 2, z ochorenia sa už zotavilo 1 404 ľudí.
Hospitalizovaných je 28 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
8. júna 2020 (1 nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  105)  v  pondelok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (368), Košický kraj 0 (265),
Nitriansky kraj 0 (121), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 6, z ochorenia sa už zotavilo 1 402 ľudí.
Hospitalizovaných je 28 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
7. júna 2020 (2 nové prípady)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  105)  v  nedeľu  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (367), Košický kraj 2 (265),
Nitriansky kraj 0 (121), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 7, z ochorenia sa už zotavilo 1 396 ľudí.
Hospitalizovaných je 37 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
6. júna 2020 (žiadny nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  105)  v  sobotu  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (367), Košický kraj 0 (263),
Nitriansky kraj 0 (121), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 10, z ochorenia sa už zotavilo 1 389 ľudí.
Hospitalizovaných je 38 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
5. júna 2020 (2 nové prípady)
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 105) v piatok po dlhom čase zaevidovali 2 nové prípady pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (367), Košický kraj 0 (263),
Nitriansky kraj 0 (121), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o troch, z ochorenia sa už zotavilo 1 379 ľudí.
Hospitalizovaných je 37 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
4. júna 2020 (0 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  103)  vo  štvrtok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (367), Košický kraj 0 (263),
Nitriansky kraj 0 (121), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o troch, z ochorenia sa už zotavilo 1 379 ľudí.
Hospitalizovaných je 39 pacientov, u 2 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. Tieto výsledky opakovane potvrdzujú fakt,
že pandémiu koronavírusu sme na Slovensku úspešne prekonali, preto je stále trvajúci núdzový stav zbytočný a
neodôvodniteľný.

3. júna 2020 (1 nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  103)  v  stredu  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (367), Košický kraj 1 (263),
Nitriansky kraj 1 (121), Prešovský kraj 1 (180), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o jedného, z ochorenia sa už zotavilo 1 376 ľudí.
Hospitalizovaných je 32 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
2. júna 2020 (3 nové prípady)
K  pozitívne  testovaným  prípadom  na  COVID-19  pribudli  v  utorok  dvaja  muži  a  jedna  žena  z  okresov

Michalovce, Poprad a Topoľčany. Dvaja z nich boli v karanténnom centre.



V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  103)  v  utorok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne
testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (366), Košický kraj 1 (263),
Nitriansky kraj 1 (121), Prešovský kraj 1 (180), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 3, z ochorenia sa už zotavilo 1 375 ľudí.
Hospitalizovaných je 32 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule.
1. júna 2020 (žiadny nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  103)  v  pondelok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to bolo rovnaké a situácia vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (366),
Košický kraj 0 (262), Nitriansky kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (179), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0
(124) a Žilinský kraj 0 (191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 4, z ochorenia sa už zotavilo 1 372 ľudí.
Hospitalizovaných je 38 pacientov, u 4 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je už dlhšie na nule, takže existujú reálne dôvody na širšie
uvoľnenie doterajších protiepidemiologických opatení a zrušenie núdzového stavu…

31. mája 2020 (1 nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  103)  v  nedeľu  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka.  V ďalších  krajoch  to  bolo  nasledovne:  Bratislavský  kraj  0  (366),  Košický kraj  0  (262),
Nitriansky kraj 0 (120), Prešovský kraj 1 (179), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 2, z ochorenia sa už zotavilo 1 368 ľudí.
Hospitalizovaných je 48 pacientov, u 4 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále 0.
30. mája 2020 (žiadny nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  103)  v  sobotu  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to bolo rovnaké: Bratislavský kraj 0 (366), Košický kraj 0 (262), Nitriansky
kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 (191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 10, z ochorenia sa už zotavilo 1 366 ľudí.
Hospitalizovaných je 46 pacientov, u 5 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je 0.
Na  základe  dlhodobejších  výsledkov  je  možné  konštatovať,  že  na  Slovensku  sme  úspešne  prekonali

koronakrízu a mali by sme sa sústrediť na odstraňovanie jej ekonomických následkov. Preto je zarážajúce, že
slovenský premiér Igor Matovič ešte stále uvažuje o možnom predĺžení núdzového stavu aj po 90 dňoch jeho
trvania (od 16. marca). Zdôrazňuje nebezpečenstvo druhej vlny či zavlečenia koronavírusu z cudzích krajín, hoci
všetky okolité štáty, v ktorých bola zdravotná situácia horšia, sa otvárajú…

29. mája 2020 (1 nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  103)  v  piatok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného  človeka.  V  ďalších  krajoch  to  vyzeralo  takto:  Bratislavský  kraj  0  (366),  Košický  kraj  1  (262),
Nitriansky kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0
(191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 6, z ochorenia sa už zotavilo 1 356 ľudí.
Hospitalizovaných je 56 pacientov, u 5 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto.
28. mája 2020 (0 nových prípadov)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  103)  vo  štvrtok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá takto: Bratislavský kraj 0 (366), Košický kraj 0 (261), Nitriansky
kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 (191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 6, z ochorenia sa už zotavilo 1 338 ľudí.
Hospitalizovaných je 59 pacientov, u 6 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto.
27. mája 2020 (5 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  (doteraz celkom 103) v stredu zaevidovali  1 nový prípad pozitívne testovaného

človeka. V ďalších krajoch to vyzeralo takto: Bratislavský kraj 1 (366), Košický kraj 0 (261), Nitriansky kraj 0 (120),
Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 1 (191).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 15, z ochorenia sa už zotavilo 1 327 ľudí.
Hospitalizovaných je 62 pacientov, u 6 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej

ventilácii tiež nie je nikto.
25. mája 2020 (2 nové prípady)
26. mája 2020 (2 nové prípady)



V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  102)  v  utorok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne
testovaného  človeka.  V  ďalších  krajoch  to  vyzeralo  takto:  Bratislavský  kraj  0  (365),  Košický  kraj  1  (261),
Nitriansky kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 1
(190).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 15, z ochorenia sa už zotavilo 1 327 ľudí.
Hospitalizovaných je 59 pacientov, u 7 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 1 pacient, na pľúcnej ventilácii nie

je nikto.
25. mája 2020 (2 nové prípady)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  102)  v  pondelok  nezaevidovali  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného  človeka.  V  ďalších  krajoch  to  vyzeralo  takto:  Bratislavský  kraj  0  (366),  Košický  kraj  1  (260),
Nitriansky kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 1 (124) a Žilinský kraj 0
(189).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 15, z ochorenia sa už zotavilo 1 322 ľudí.
Hospitalizovaných je 64 pacientov, u 10 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 1 pacient, na pľúcnej ventilácii

nie je nikto.
24. mája 2020 (2 nové prípady)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  102)  nezaevidovali  v  nedeľu  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného  človeka.  V  ďalších  krajoch  to  vyzeralo  takto:  Bratislavský  kraj  0  (366),  Košický  kraj  0  (259),
Nitriansky kraj 2 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (123) a Žilinský kraj 0
(189).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 6, z ochorenia sa už zotavilo 1 307 ľudí.
Hospitalizovaných je 61 pacientov, u 9 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 1 pacient, na pľúcnej ventilácii nie

je nikto.
23. mája 2020 (5 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji  (doteraz  celkom 101)  po  dlhom čase  zaevidovali  v  sobotu  jeden  nový  prípad

pozitívne testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzeralo takto: Bratislavský kraj 2 (366), Košický kraj 0 (259),
Nitriansky kraj 0 (118), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 2 (123) a Žilinský kraj 0
(189).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 21, z ochorenia sa už zotavilo 1 301 ľudí.
Hospitalizovaných je 53 pacientov, u 9 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 1 pacient, na pľúcnej ventilácii nie

je nikto.
22. mája 2020 (1 nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  100)  neevidovali  ani  v  piatok  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. Ďalšie kraje mali doposiaľ nasledovné výsledky: Bratislavský kraj 0 (364), Košický kraj 0
(259), Nitriansky kraj 1 (118), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (121) a Žilinský
kraj 0 (189).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 24, z ochorenia sa už zotavilo 1 280 ľudí.
Hospitalizovaných je 60 pacientov, u 9 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 1 pacient, na pľúcnej ventilácii nie

je nikto.
Podľa minimálneho nárastu nových prípadov pozitívne testovaných ľudí na COVID-19 v posledných dňoch a

týždňoch možno predpokladať, že koronakrízu na Slovensku sme zvládli.
21. mája 2020 (1 nový prípad)
V  Banskobystrickom  kraji  (doteraz  celkom  100)  neevidovali  vo  štvrtok  žiadny  nový  prípad  pozitívne

testovaného človeka. Ďalšie kraje mali doposiaľ nasledovné výsledky: Bratislavský kraj 0 (364), Košický kraj 0
(259), Nitriansky kraj 0 (117), Prešovský kraj 1 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (121) a Žilinský
kraj 0 (189).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 11, z ochorenia sa už zotavilo 1 256 ľudí.
Hospitalizovaných je 76 pacientov, u 12 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 2 pacienti, na pľúcnej ventilácii

nie je nikto.
20. mája 2020 (6 nových prípadov)
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 100) neevidovali v stredu žiadny nový prípad pozitívne testovaného

človeka. Ďalšie kraje mali doposiaľ nasledovné výsledky: Bratislavský kraj 1 (364), Košický kraj 3 (259), Nitriansky
kraj 0 (117), Prešovský kraj 0 (177), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 2 (121) a Žilinský kraj 1 (189).

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28.
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 14, z ochorenia sa už zotavilo 1 245 ľudí.
Hospitalizovaných je 88 pacientov, u 14 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii

nie je nikto.
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 (189).



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,
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
[Späť na obsah]

21. Koronavírus: V okrese Čadca odhalili testy sedem nakazených
[24.06.2020; mykysuce.sme.sk; Kysuce / Spravodajstvo; 00:00; Radoslav Blažek]

https://mykysuce.sme.sk/c/22432715/koronavirus-v-okrese-cadca-pribudlo-sedem-
pripadov.html

Celkovo zaznamenali osemnásť pozitívnych vzoriek.
V  utorok  (23.6.2020)  pribudlo  na  Slovensku  až  osemnásť  nových  prípadov  nakazených  koronavírusom.

Najviac, až sedem pozitívne testovaných je z okresu Čadca.
Tri prípady sa vyskytli  v okrese Brezno,  po dva sú v okresoch Košice a Revúca a po jednom prípade v

okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves a Žilina.
Celkový počet pozitívne testovaných na Slovensku tak vzrástol na 1607. V laboratóriách otestovali za utorok

celkovo 1257 vzoriek, celkový počet vykonaných testov tak stúpol na 203 911.
[Späť na obsah]

22. Na Slovensku výraznejšie stúpol počet potvrdených prípadov
[24.06.2020; mytrnava.sme.sk; Trnava / Spravodajstvo; 00:00; TASR]

https://mytrnava.sme.sk/c/22432718/na-slovensku-vyraznejsie-stupol-pocet-
potvrdenych-pripadov.html

Celkovo krajina doteraz eviduje 1607 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.
BRATISLAVA. V utorok (23. 6.) na Slovensku pribudlo 18 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo

krajina doteraz eviduje 1607 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.
Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na stránke covid-19.nczisk.sk.
Sedem pozitívnych prípadov sa vyskytlo v okrese Čadca, tri v okrese Brezno, po dva v okresoch Košice a

Revúca a po jednom prípade v okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves a Žilina.
Spolu sa zatiaľ  vykonalo 203.911 testov, počas utorka ich bolo 1257. Celkovo sa z ochorenia COVID-19

vyliečilo 1448 ľudí, v utorok nepribudli žiadni vyliečení.

https://mytrnava.sme.sk/c/22432718/na-slovensku-vyraznejsie-stupol-pocet-potvrdenych-pripadov.html
https://mytrnava.sme.sk/c/22432718/na-slovensku-vyraznejsie-stupol-pocet-potvrdenych-pripadov.html
https://mykysuce.sme.sk/c/22432715/koronavirus-v-okrese-cadca-pribudlo-sedem-pripadov.html
https://mykysuce.sme.sk/c/22432715/koronavirus-v-okrese-cadca-pribudlo-sedem-pripadov.html


Hospitalizovaných je 19 osôb, v troch prípadoch ide o pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19. Na
jednotkách intenzívnej starostlivosti je jedna osoba a na pľúcnej ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián
je momentálne na hodnote jeden.

Na  Slovensku  v  utorok  nepribudlo  žiadne  úmrtie  pacienta  s  pozitívnym  testom  na  COVID-19.  Celkovo
Slovensko doteraz eviduje 28 úmrtí.

[Späť na obsah]

23. Testy v utorok potvrdili koronavírus u 18 ľudí
[24.06.2020; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Spravodajstvo; 00:00; SITA]

https://mynovohrad.sme.sk/c/22432780/testy-v-utorok-potvrdili-koronavirus-u-18-
ludi.html

Z toho bolo 6 prípadov bolo v našom kraji.
BRATISLAVA. Testy v utorok potvrdili koronavírus u 18 ľudí. Počet osôb pozitívne testovaných na ochorenie

Covid-19 tak stúpol na 1 607. Laboratóriá za uplynulý deň otestovali 1 257 vzoriek, spolu urobili už takmer 204-
tisíc testov. Chorobe nepodľahla žiadna ďalšia osoba ani sa nevyliečil žiadny ďalší pacient. Celkovo sa

doposiaľ uzdravilo 1 448 ľudí. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-
19.nczisk.sk. Na Slovensku je tak 131 aktívnych

prípadov.
Ako  informoval  portál  korona.gov.sk,  aktuálne  je  hospitalizovaných  19  pacientov.  Z  tohto  počtu  u  troch

pacientov bolo ochorenie Covid-19 potvrdené. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je jeden pacient, na umelú
pľúcnu ventiláciu nie je napojený nikto. Kĺzavý medián ostáva na hodnote jedna.

Z utorňajšieho testovania potvrdili sedem prípadov v okrese Čadca, tri v okresne Brezno a po dva v okresoch
Košice a Revúca. Po jednom novom prípade evidujú v

okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves a Žilina.
[Späť na obsah]

24. Pribudlo 18 nových prípadov, podľa Krajčího zatiaľ nejde o druhú vlnu 
epidémie

[24.06.2020; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda]

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/555435-na-slovensku-pribudlo-18-novych-
pripadov-nakazy/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí Autor: TASR (Martin Baumann)
Na Slovensku pribudlo 18 nových prípadov nákazy. Celkovo tak evidujeme 1607 pozitívne testovaných na

nový koronavírus. Počas uplynulého dňa urobili spolu 1 257 testov. Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie. Posledný
nárast infikovaných nepotvrdzuje, že by na Slovensku bola druhá vlna epidémie. Pred stredajším rokovaním vlády
v súvislosti s novými číslami pozitívnych prípadov to uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO).

Sedem nových prípadov hlásia v okrese Čadca, tri v Brezne, dva v okrese Košice, dva v okrese Revúca a po
jednom v okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves a Žilina.

Máme troch pacientov, ktorí sú hospitalizovaní s potvrdeným ochorením Covid-19, z toho jeden je na JIS.
Nepribudli žiadni noví vyliečení pacienti. Počet aktívnych prípadov stúpol na 131. 7-dňový kĺzavý medián je na
hodnote 1. Informovalo o tom na svojej stránke Národné centrum zdravotníckych informácií.

Krajčí počas brífingu poukázal na to, že v rámci nových pozitívnych vzoriek ide o importované prípady. O
sprísnení opatrení sa podľa Krajčího zatiaľ neuvažuje. „Môžem však uistiť, že každý deň situáciu vyhodnocujeme
s konzíliom odborníkov,“ uviedol.

V súčasnosti je podľa neho je dôležité, aby ľudia, ktorí prichádzajú zo zahraničia, najmä z epidemiologicky
menej  bezpečných  krajín,  rešpektovali  nariadenia  hlavného  hygienika.  Pripustil,  že  sa  vláda  zaoberá  aj
možnosťami sprísniť dohľad ich pohybu na Slovensku.

„Zatiaľ  je  to  v  štádiu  riešenia,  v  každom prípade  mobilní  operátori  posielajú  takýmto  ľuďom v  zahraničí
upozorňujúce SMS,“ dodal. Prípadné sprísnenie režimu závisí podľa Krajčího od zodpovednosti Slovákov. „Ak
budeme zodpovední aj naďalej, myslím si, že môžeme ostať v súčasnom režime uvoľnení,“ povedal.

[Späť na obsah]
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25. KORONAVÍRUS Prudký nárast infikovaných: Také číslo tu už dlho nebolo!
[24.06.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/AMajVIDEO: Topky/Vlado Anjel]

https://www.topky.sk/cl/10/1924765/KORONAVIRUS-Prudky-narast-infikovanych–Take-
cislo-tu-uz-dlho-nebolo-

BRATISLAVA - Počet ľudí nakazených koronavírusom včera na Slovensku prudko vzrástol. Pribudlo až 18
nových prípadov, väčšina z nich pochádza zo Žilinského kraja. Otestovaných bolo takmer 1 300 ľudí. Informoval o
tom portál korona.gov.sk.

Na Slovensku včera pribudlo až osemnásť nových prípadov nákazy,  počet pozitívnych prípadov presiahol
číslo 1 600. Otestovaných bolo 1 257 ľudí. Celkovo tak bolo na Slovensku vykonaných už 203 911 testov. Počet
aktívnych prípadov na Slovensku k dnešnému dňu je 159.

Zdroj: korona.gov.sk
NAŽIVO Minister zdravotníctva Marek Krajčí informuje o nových prípadoch
Nakazení baníci
Minister  zdravotníctva  Marek  Krajčí  informoval,  že  v  prípade  siedmich  ľudí  v  Čadci  šlo  o  dohľadávané

kontakty na základe predchádzajúcich podozrení. Ide prevažne o baníkov, ktorí sa nakazili v oblasti Karviná a
Sliezsko a mali isté kontakty. „Podobne prišli baníci z týchto oblastí aj do Revúcej,“ povedal Krajčí. Druhá vlná na
Slovensku zatiaľ určite nie je.

Prečítajte si KOMPLETNÝ zoznam infikovaných na Slovensku
Pribudlo až 18 nových prípadov
V utorok sme po dlhej dobe zaznamenali prudký nárast nových prípadov koronavírusu. Pribudlo až osemnásť

infikovaných ľudí. Ide o desať mužov a osem žien vo vekovom rozpätí 7 až 71 rokov. Najviac prípadov pochádza
zo Žlinského kraja - siedmi ľudia pochádzajú z okresu Čadca, jeden z okresu Žilina a jeden z okresu Liptovský
Mikuláš.

Zdroj: korona.gov.sk
Druhou najviac zasiahnutou oblasťou je Banskobystrický kraj. Traja ľudia pochádzajú z okresu Brezno, dvaja

z okresu Revúca a jeden z Banskej Bystrice. Nové prípady sa vyskytli aj v okrese Košice a Spišská Nová Ves.
Všetci boli mimo karanténneho centra.

Zdroj: korona.gov.sk
Ochoreniu nepodľahol ani jeden pacient. Počet vyliečených ostáva na čísle 1 448 ľudí. Hodnota kĺzavého

mediánu ostáva zatiaľ stále na jednotke. V nemocniciach je hospitalizovaných 19 ľudí, z toho u troch preukázali
koronavírus. Jeden pacient je na jednotke intenzívnej starostlivosti, na umelej pľúcnej ventilácii nie je nikto.

Zdroj: korona.gov.sk
[Späť na obsah]

26. Košický kraj chce tento rok začať opravovať takmer tridsať mostov
[24.06.2020; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; SITA]

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22433089/kosicky-kraj-chce-tento-rok-zacat-opravovat-
takmer-tridsat-mostov.html

Väčšina bola postavená v šesťdesiatych rokoch.
KOŠICE. Košický samosprávny kraj (KSK) chce v tomto roku začať s opravou takmer 30 mostov, vo veľmi

zlom stave je však aktuálne až 62 mostov.
Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.
„Väčšina mostov v našom kraji bola postavená v 60. rokoch minulého storočia. Okrem toho časom došlo k

podstatnému zvýšeniu intenzity dopravy. V minulosti opravoval kraj v priemere päť mostov ročne z celkového
počtu 658. Vo veľmi zlom stave je aktuálne až 62 mostov. Našou prioritou na najbližšie obdobie je preto zvýšiť
tempo opráv mostov, ktoré sú na pokraji životnosti,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav
Trnka (nezávislý).

Opatrenia na poškodených mostoch
Po tom, ako sa v októbri minulého roka zrútila časť mosta v Strážskom v okrese Michalovce, vykonala župa

mimoriadne kontroly mostov s nosníkmi typu Vloššák.

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22433089/kosicky-kraj-chce-tento-rok-zacat-opravovat-takmer-tridsat-mostov.html
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https://www.topky.sk/cl/10/1924765/KORONAVIRUS-Prudky-narast-infikovanych--Take-cislo-tu-uz-dlho-nebolo-


Na základe nej bolo zistené, že päť mostov z 54 je v zlom technickom stave. Na ich opravu preto kraj vyčlenil
mimoriadne prostriedky tak, aby sa ešte v tomto roku začalo s ich obnovou.

Kým nebudú opravené, prijali dočasné opatrenia. Napríklad, poškodené nosníky podopreli, rýchlosť jazdy v
daných úsekoch znížili a dopravu presmerovali do jedného jazdného pruhu

Opravy
Aktuálne kraj opravuje most cez potok Čremošná v obci Kováčová v okrese Rožňava, a v Hnilčíku v okrese

Spišská Nová Ves, v januári začala župa s komplexnou rekonštrukciou mosta v Strážskom v časti Krivošťany.
Okrem toho prebieha aj rekonštrukcia mostov cez rieku Hnilec v Gelnici, cez Laborec pred obcou Vojany v

okrese Michalovce, ako aj v Michalovciach a cez železničné vlečky za obcou Vojany.
„V týchto dňoch začíname s rekonštrukciou mostov v obciach Budimír a Bačkovík (obe v okrese Košice-

okolie), ktoré financujeme z úveru z Európskej investičnej banky. Pre zlý stavebno-technický stav plánujeme aj
opravy na mostoch za obcou Slanec v okrese Košice-okolie a za obcou Zemplínska Široká (okres Michalovce),
začať by sa mali do konca tohto roka,“ uviedol Trnka.

Problematické nosníky typu Vloššák
Modernizácie sa dočká aj  päť mostov s nosníkmi typu Vloššák, a to most vedúci  cez potok Čečanka za

Mokrancami (okres Košice-okolie), cez miestny potok v Sečovciach (okres Trebišov),  cez nápustný kanál do
Zemplínskej  šíravy,  ako  aj  cez  poľný  kanál  v  Topoľanoch  (okres  Michalovce)  a  pred  obcou  Záhor  (okres
Sobrance).

V súčasnosti prebieha výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie.
V rámci kraja prebieha aj rekonštrukcia priepustu v lokalite Gregorov prameň v okrese Gelnica v smere na

Veľký Folkmar, ukončenie prác je naplánované do 30. júla.
Nový oporný múr postaví župa na ceste za obcou Podhoroď v smere na Ruský Hrabovec v okrese Sobrance.
V najbližších dňoch sa začnú práce na obnove oporného múra v Markušovciach (okres Spišská Nová Ves) a

na stabilizácii svahu po zosuve v Sadoch nad Torysou (okres Košice okolie).
Kraj v rámci projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu zrekonštruuje aj most v Stretave v

Michalovskom okrese.
[Späť na obsah]

27. Náhly vzostup: Testy v utorok potvrdili koronavírus u 18 ľudí. Minister 
zdravotníctva sa vyjadril k prísnejšiemu režimu

[24.06.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP/Foto:TASR–Milan Kapusta]

https://www.hlavnespravy.sk/testy-utorok-potvrdili-koronavirus-18-ludi/2208456

Bratislava 24. júna 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR–Milan Kapusta)
Testy v utorok potvrdili koronavírus u 18 ľudí. Počet osôb pozitívne testovaných na ochorenie Covid-19 tak

stúpol na 1607. Laboratóriá za uplynulý deň otestovali 1 257 vzoriek, spolu urobili už takmer 204-tisíc testov
Ilustračné foto
Chorobe nepodľahla žiadna ďalšia osoba ani sa nevyliečil žiadny ďalší pacient.
Celkovo sa doposiaľ uzdravilo 1 448 ľudí. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na

webe covid-19.nczisk.sk. Na Slovensku je tak 131 aktívnych prípadov.
Ako  informoval  portál  korona.gov.sk,  aktuálne  je  hospitalizovaných  19  pacientov.  Z  tohto  počtu  u  troch

pacientov bolo ochorenie Covid-19 potvrdené. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je jeden pacient, na umelú
pľúcnu ventiláciu nie je napojený nikto.

Kĺzavý medián ostáva na hodnote jedna.
Z utorňajšieho testovania potvrdili sedem prípadov v okrese Čadca, tri v okresne Brezno a po dva v okresoch

Košice a Revúca. Po jednom novom prípade evidujú v okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš,  Spišská
Nová Ves a Žilina.

Marek Krajčí: Druhú vlnu epidémie tu zatiaľ nemáme
Posledný  nárast  infikovaných  na  nový  koronavírus  nepotvrdzuje,  že  by  na  Slovensku  bola  druhá  vlna

epidémie. Pred stredajším rokovaním vlády v súvislosti s novými číslami pozitívnych prípadov to uviedol minister
zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO).

Poukázal na to, že v rámci nových pozitívnych vzoriek ide o importované prípady. O sprísnení opatrení sa
podľa Krajčího zatiaľ neuvažuje.

„Môžem však uistiť, že každý deň situáciu vyhodnocujeme s konzíliom odborníkov,“ uviedol.
V súčasnosti je podľa neho je dôležité, aby ľudia, ktorí prichádzajú zo zahraničia, najmä z epidemiologicky

menej  bezpečných  krajín,  rešpektovali  nariadenia  hlavného  hygienika.  Pripustil,  že  sa  vláda  zaoberá  aj
možnosťami sprísniť dohľad ich pohybu na Slovensku.

„Zatiaľ  je  to  v  štádiu  riešenia,  v  každom prípade  mobilní  operátori  posielajú  takýmto  ľuďom v  zahraničí
upozorňujúce SMS,“ dodal.

https://www.hlavnespravy.sk/testy-utorok-potvrdili-koronavirus-18-ludi/2208456


Prípadné sprísnenie režimu závisí  podľa Krajčího od zodpovednosti  Slovákov. „Ak budeme zodpovední aj
naďalej, myslím si, že môžeme ostať v súčasnom režime uvoľnení,“ povedal.

[Späť na obsah]

28. Polícia obvinila 55-ročného muža z obce Rudňany za fyzické napadnutie
[24.06.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR]

https://www.teraz.sk/regiony/policia-obvinila-55-rocneho-muza-z/476269-clanok.html

Ilustračné foto Foto: TASR
v pondelok boli  do miestnej osady vyslané policajné hliadky,  kde sa vyhrotila  situácia po incidente medzi

dvoma mužmi.
Rudňany 24. júna (TASR) - Polícia obvinila zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu 55-ročného muža z

obce Rudňany,  okres  Spišská Nová Ves.  Obvinený v pondelok (22. 6.)  vo večerných hodinách v jednom z
rodinných domov v miestnej osade fyzicky napadol 29-ročného muža tak, že ho kuchynským nožom pichol do
oblasti chrbta. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Mužovi spôsobil podľa
predbežnej lekárskej správy ťažké zranenia s doposiaľ presne nezistenou dobou liečenia. „Obvinený muž bol
umiestnený do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho vzatie do väzby. Za tento čin mu hrozí trest odňatia
slobody na štyri  až desať rokov,“ uviedla Mésarová. Priblížila,  že v pondelok boli  do miestnej  osady vyslané
policajné hliadky,  kde sa vyhrotila  situácia po incidente medzi  dvoma mužmi.  „Na mieste sa nachádzal  dav
približne  200  miestnych  obyvateľov,  prevažne  pod  vplyvom  alkoholu.  Aby  nedošlo  k  narušeniu  verejného
poriadku či hromadnej bitke, boli na miesto privolané ďalšie policajné posily Krajského riaditeľstva Policajného
zboru Košice, ktorých zásah nebol potrebný,“  opísala Mésarová. Dodala,  že zo strany polície voči  miestnym
obyvateľom neboli použité donucovacie prostriedky.

[Späť na obsah]

29. Macinská dosiahla pri Ferčekovciach víťazné repete
[24.06.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Anton Onder]

https://spis.korzar.sme.sk/c/22433187/macinska-dosiahla-pri-fercekovciach-vitazne-
repete.html

Súťažilo 96 pretekárov zo Slovenska aj Maďarska.
SPIŠSKÁ NOVÁ VES.  Klub  orientačného  behu  Čingov  Spišská Nová Ves usporiadal  3.  kolo  pretekov

Oblastného rebríčka Východ v orientačnom behu pri Spišskej Novej v časti Ferčekovce.
Na skrátených tratiach zápolilo celkove 96 pretekárov zo Slovenska i Maďarska v kopcovitom kontinentálnom

teréne s dobrou priebežnosťou.
Na najťažšej mužskej trati dlhej 7,1 km, s prevýšením 340 m a 21 kontrolami v konkurencii 25 pretekárov

zvíťazil Medard Féder (AŠK Pezinok) za 58:01 min. pred Maďarom Fehervárim a Šurganom (Vazka Bratislava).
Z východniarov bol najlepší piaty Michal Krajčík (ATU Košice) za 66:55 min. V prvej desiatke skončili aj 8.

Dávid Franko (KOB Kysak) a 9. Rastislav Oľhava (ATU Košice).
((piano))Pauzovala kvôli materskej dovolenke
Na ženskej trati dlhej 6 km s prevýšením 280 m a 17 KS už druhé prvenstvo v oblastnej súťaži zaznamenala

časom  64:42  min.  Jana  Macinská  (ATU Košice),  ktorá  mala  dlhšiu  pretekársku  prestávku  kvôli  materským
povinnostiam.

Druhá dobehla Ela Sedileková (Hadveo B. Bystrica) za 67:48 min. a tretia finišovala Petronela Filipová (ATU
Košice).

Vo veteránskych kategóriách do tretieho miesta skončili : M35-: 1. Milan Dudra (KOB Kysak), 2. Ľ. Michač
(Hadveo B. Bystrica), 3. V. Sohler (KOŠ Ružomberok),

W35-: 1. Daniela Ondovčíková (Sokol Pezinok), 2. V. Marko (ATU Košice), 3. Ľ. Ježíková (Sokol Pezinok),
M45-: 1. Jozef Pollák (ATU Košice), 2. V. Franko, 3. I. Porubčan (obaja KOB Kysak),
W45-: 1. Eva Mušinská (ATU Košice), 2. J. Franková (KOB Kysak), 3. J. Šmelíková (Hadveo B. Bystrica),
M55-: 1. Karol Janšo, 2. J. Kuchta, 3. S. Žilinčík,
W-55: 1. Iveta Putnovská, 2. A. Maľárová (všetci ATU Košice),
M65-: 1. József Zéntai (Maď.), 2. J. Kubica (Poprad), 3. A. Onder (Metropol Košice).

https://spis.korzar.sme.sk/c/22433187/macinska-dosiahla-pri-fercekovciach-vitazne-repete.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22433187/macinska-dosiahla-pri-fercekovciach-vitazne-repete.html
https://www.teraz.sk/regiony/policia-obvinila-55-rocneho-muza-z/476269-clanok.html


V kategórii K3 bez rozdielu veku i pohlavia zvíťazil Maďar Tibor Fedelin pred Ľ. Pavelom (KOB Kysak a tretí
skončil M. Hribík (Hadveo B. Bystrica).

V mládežníckych kategóriách prvenstvá dosiahli: M-12: Samuel Michač (Hadveo B. Bystrica) W-12: Paulína
Šoltésová (Čingov Spišská Nová Ves), M- 18: Tomáš Porubčan, W-18: (Ema Michačová (Hadveo B. Bystrica).
Náborovú kategóriu „N“ vyhrala 13-ročná Laura Vaicová (Metropol Košice).

[Späť na obsah]

30. Po nepokojoch v osadách už padli obvinenia
[24.06.2020; dolnyzemplin.korzar.sme.sk; Dolný Zemplín Korzár / Krimi z Dolného Zemplína; 00:00; Monika 

Almášiová]

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22433072/po-nepokojoch-v-osadach-uz-padli-
obvinenia.html

Štyrom mužom hrozí väzenie.
Incident v Čiernej nad Tisou
(3 fotografie)
RUDŇANY, ČIERNA NAD TISOU. Udalosti v osadách v Rudňanoch a v Čiernej nad Tisou polícia naďalej

vyšetruje.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v  Spišskej Novej Vsi po vykonaní potrebných procesných

úkonov a na základe dôkaznej situácie zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu obvinil 55-ročného muža z
obce Rudňany, ktorý v pondelok vo večerných hodinách v jednom z rodinných domov v miestnej osade fyzicky
napadol 29-ročného muža," informuje košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Podľa vyšetrovania starší muž mladšieho pichol kuchynským nožom do chrbta.
„Mužovi  spôsobil  podľa predbežnej  lekárskej  správy ťažké zranenia  s  doposiaľ  presne nezistenou dobou

liečenia. Obvinený muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho vzatie do väzby. Za
tento čin mu hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov," dopĺňa hovorkyňa.

Traja obvinení
V súvislosti s výtržnosťami na verejne prístupnom mieste v meste Čierna nad Tisou, kde taktiež v pondelok v

nočných hodinách zasahovala polícia, už padli obvinenia.
„Poverený príslušník Obvodného oddelenia Kráľovský Chlmec po vykonaní potrebných procesných úkonov

obvinil  troch mužov,  19-ročného mladíka z  Čiernej  nad  Tisou a dvoch Košičanov  vo veku 23 a 24 rokov z
trestného činu výtržníctva. Fyzicky napadli šesť osôb, útočili napríklad hliníkovou tyčou či drevenými palicami,"
hovorí Mésarová.

Dvaja z poškodených utrpeli podľa predbežnej lekárskej správy ľahšie zranenia s dobou liečenia do 7 dní.
Štyrom osobám neboli spôsobené zranenia, ktoré by si vyžiadali lekárske ošetrenie.
Obvinení, dvaja z nich už súdne trestaní v minulosti za majetkovú trestnú činnosť, boli umiestnení do cely

policajného zaistenia s podnetom na ich väzobné stíhanie. Hrozia im za tento čin až tri roky vo väzení.
[Späť na obsah]

31. Prekvapivý nárast ochorení. Pozitívne prípady hlásia aj z okresov Brezno a 
Banská Bystrica

[24.06.2020; mybystrica.sme.sk; Banská Bystrica / Spravodajstvo; 00:00; SITA]

https://mybystrica.sme.sk/c/22432760/prekvapivy-narast-ochoreni-pozitivne-pripady-
hlasia-aj-z-okresov-brezno-a-banska-bystrica.html

Z osemnástich prípadov sú tri z okresu Brezno a jeden z okresu Banská Bystrica.
Testy v utorok potvrdili koronavírus u 18 ľudí. Počet osôb pozitívne testovaných na ochorenie Covid-19 tak

stúpol na 1 607.
Laboratóriá  za  uplynulý  deň  otestovali  1  257  vzoriek,  spolu  urobili  už  takmer  204-tisíc  testov.  Chorobe

nepodľahla žiadna ďalšia osoba ani sa nevyliečil žiadny ďalší pacient. Celkovo sa doposiaľ uzdravilo 1 448 ľudí.
Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk. Na Slovensku je tak
131 aktívnych prípadov. Ako informoval portál korona.gov.sk, aktuálne je hospitalizovaných 19 pacientov.

https://mybystrica.sme.sk/c/22432760/prekvapivy-narast-ochoreni-pozitivne-pripady-hlasia-aj-z-okresov-brezno-a-banska-bystrica.html
https://mybystrica.sme.sk/c/22432760/prekvapivy-narast-ochoreni-pozitivne-pripady-hlasia-aj-z-okresov-brezno-a-banska-bystrica.html
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22433072/po-nepokojoch-v-osadach-uz-padli-obvinenia.html
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22433072/po-nepokojoch-v-osadach-uz-padli-obvinenia.html


Z tohto počtu u troch pacientov bolo ochorenie Covid-19 potvrdené. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je
jeden pacient, na umelú pľúcnu ventiláciu nie je napojený nikto.  Kĺzavý medián ostáva na hodnote jedna. Z
utorňajšieho testovania potvrdili  sedem prípadov v okrese Čadca, tri  v okresne Brezno a po dva v okresoch
Košice a Revúca. Po jednom novom prípade evidujú v okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš,  Spišská
Nová Ves a Žilina.

[Späť na obsah]
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