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TEXTY 

Spišská Nová Ves 



 

1. V Detve pribudla nová čerpacia stanica obľúbenej siete GAS 
[29.06.2020; myzvolen.sme.sk; Zvolen / Spoločnosť; 00:00; redakcia] 

 
https://myzvolen.sme.sk/c/22434932/v-detve-pribudla-nova-cerpacia-stanica-oblubenej-siete-gas.html 

 
 

Slovenská sieť čerpacích staníc GAS pokračuje v expanzii a svoju ďalšiu pobočku otvorila na parkovisku 
hypermarketu Tesco v Detve. 

Ku koncu júna rozšíril ponuku čerpacích staníc v Detve nový, silný hráč - čerpacia stanica GAS. Sieť tejto 
slovenskej značky tak rozširuje svoje pôsobenie v stredoslovenskom regióne. GAS v Detve láka najmä pre svoj 
pomer atraktívnej ceny za kvalitné aditivované palivo a rýchlu obslužnosť. Nová prevádzka je vzhľadom k jej 
umiestneniu na parkovisku hypermarketu Tesco koncepčne vytvorená ako rýchloobslužná. 

Štandardné otváracie hodiny kopírujú otváracie hodiny hypermarketu Tesco (06:00 - 22:00) a k dispozícii je 
zákazníkom aj štýlový praktický kiosk. V ňom nájdu najobľúbenejší sortiment na cesty, od cigariet, nápojov, 
bagiet, slaných aj sladkých pochutín až po nabíjacie kupóny slovenských operátorov či iné vybrané služby. 

Projekt čerpacích staníc GAS umiestnených na parkoviskách hypermarketu Tesco si práve vďaka veľmi 
rýchlej obslužnosti, kvalite ponúkaných palív a atraktívnej cene obľúbili zákazníci už aj v Pezinku, Novom Meste 
nad Váhom, Myjave, Púchove, Veľkom Mederi, Fiľakove, Rimavskej Sobote, Dolnom Kubíne, Spišskej Novej 
Vsi, Poprade a Kežmarku. 

Aj napriek výhradne slovenským koreňom a pôsobení robí značka GAS dobré meno aj v zahraničí. 
Architektúra niektorých čerpacích staníc vzbudzuje pozornosť u širokej verejnosť a je cieľovou destináciou 
nakrúcania mnohých slovenských, ale aj zahraničných filmárov, režisérov a producentov. Jednou z takýchto 
púmp je napríklad GAS v Dunajskej Lužnej, či Dunajskej Strede. 

https://www.gas.sk/detva 
www.gas.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Železničné spojenie Spišské Vlachy – Spišské Podhradie prevezme štát 
[28.06.2020; ta3.com; Slovensko; 19:36; TA3] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1186679/zeleznicne-spojenie-spisske-vlachy-spisske-podhradie-prevezme-
stat.html 

 
 

Mestu Spišské Podhradie sa uľaví. Prázdninové víkendové železničné spojenie na trati Spišské Vlachy - 
Spišské Podhradie, ktoré samospráva platila z vlastných zdrojov, na svoje plecia prevezme štát. Trasu letného 
vlaku dokonca predĺži až do Spišskej Novej Vsi. Rezort dopravy však podporí sezónne vlaky ešte aj na ďalších 

šiestich železničných úsekoch Slovenska. 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Haničku nahradí štát 
[28.06.2020; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Katrin Lengyelová] 

 
 

Katrin Lengyelová, moderátorka: „Mestu Spišské Podhradie sa uľaví. Prázdninové víkendové železničné 
spojenie na trati Spišské Vlachy-Spišské Podhradie, ktoré samospráva platila z vlastných zdrojov, na svoje plecia 
prevezme štát. Trasu letného vlaku dokonca predĺži až do Spišskej Novej Vsi. Rezort dopravy však podporí 

sezónne vlaky ešte aj na ďalších šiestich železničných úsekoch Slovenska.“ 
Jozef Slivenský, redaktor: „Bol to od začiatku stratový projekt. To však samospráva Spišského Podhradia 

predpokladala ešte pred tým, ako ho spustila. Filozofia bola zrejmá – na jednej strane síce mesto doplatí na 
prevádzku vláčika, na strane druhej však budú jeho obyvatelia profitovať.“ 

Michal Kapusta, primátor Spišského podhradia (KDH): „To, že tí ľudia prídu do Podhradia a že keby tu aj 
prenocovali, keď sa tu naobedujú, keď si tu dajú zmrzlinu, keď si dajú pivo, keď si kúpia suveníry vyrobené v 
Spišskom Podhradí, tak my sme natešení.“ 

Jozef Slivenský: „Vláčik Hanička mesto kúpilo do svojho vlastníctva. Má za sebou tri sezóny a práve sa 
chystal na štvrtú, keď primátor dostal od ministra dopravy túto správu.“ 

https://myzvolen.sme.sk/c/22434932/v-detve-pribudla-nova-cerpacia-stanica-oblubenej-siete-gas.html
https://www.ta3.com/clanok/1186679/zeleznicne-spojenie-spisske-vlachy-spisske-podhradie-prevezme-stat.html
https://www.ta3.com/clanok/1186679/zeleznicne-spojenie-spisske-vlachy-spisske-podhradie-prevezme-stat.html


Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby (Sme rodina): „Sa nám podarilo priniesť koncept takzvaných 
letných turistických vlakov. Naším cieľom je podporiť lokálny turistický ruch, lebo je dobrý nápad dovolenka na 
Slovensku.“ 

Jozef Slivenský: „Letné turistické vlaky budú premávať na siedmich slovenských tratiach. Ministerstvo dopravy 
je odhodlané ich financovať aj za cenu straty.“ 

Radúz Dula, riaditeľ sekcie cestovného ruchu ministerstva dopravy a výstavby: „Áno, pravdepodobne sa 
dostaneme do straty, ale zabezpečenie multiplikačného efektu z pohľadu cestovného ruchu, si myslím, že to je 
veľmi pozitívny počin.“ 

Filip Hlubocký, generálny riaditeľ ZSSK: „Myšlienka je nastaviť to tak, aby ráno sme si mohli vyjsť, spoznávať 
tie krásy Slovenska, relaxovať, pocestovať a užívať si dovolenku na Slovensku, a večer aby sme sa mohli vrátiť 
zase naspäť.“ 

Jozef Slivenský: „Železničiari na trať Spišské Vlachy-Spišské Podhradie nasadia svoje vlaky. Hanička zostane 
zaparkovaná v garáži a prevezie sa len pri slávnostných príležitostiach. Zatiaľ je železničná stanica v Spišskom 
Podhradí celkom pustá. Zmení sa to však už čoskoro, presne štvrtého júla. Práve vtedy totiž začnú sezónne vlaky 
na podporu cestovného ruchu premávať. Ministerstvo nevylučuje, že ak sa osvedčia, ich sieť železničiari 
zahustia.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Nové vlakové spojenia v letnej sezóne 
[28.06.2020; Rádio Lumen; Infolumen; 17:30; R / Júlia Kavecká] 

 
 

Júlia Kavecká, moderátorka: „Ministerstvo dopravy spúšťa nové vlakové spojenia v regiónoch Slovenska. 
Budú fungovať od 4. júla počas celej letnej sezóny. Cieľom je podľa šéfa rezortu Andreja Doležala podporiť 
lokálny turistický ruch.“ 

Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR: „Vytypovali sme po celom Slovensku sedem podľa nás 
najzaujímavejších lokalít od západu až po východ. Bavíme sa o atraktívnom turistickom regióne, cykloturistickom 
regióne, tam bude trať Bratislava – Plavecké Podhradie, máme tam Banskú Štiavnicu, Starú Ľubovňu, máme celé 
Pohronie a v neposlednom rade Spišské Podhradie, Spišská Nová Ves.“ 

Júlia Kavecká: „Vlaky budú podľa ministra premávať počas všetkých letných víkendov.“ 
Andrej Doležal: „Cieľom je priviesť ľudí veľmi komfortne, ekologicky, ekonomicky do tých najzaujímavejších 

turistických lokalít na Slovensku. Takže toto je ďalšie naše opatrenie s cieľom podporiť lokálny cestovný ruch.“ 
Júlia Kavecká: „Generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko Filip Hlubocký ubezpečil, že pri 

cestovaní vlakom robia mimoriadne opatrenia. Dennodenne vlak čistia a hygiena vo vlaku je zabezpečená. Podľa 
neho je vzduch vo vlaku vymieňaný pravidelne vďaka vzduchotechnike 9 až 12-krát za hodinu.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. KORONAVÍRUS Aktuálny zoznam infikovaných na Slovensku 
[28.06.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/AMaj] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1868651/KORONAVIRUS-Aktualny-zoznam-infikovanych-na-Slovensku 

 
 

BRATISLAVA - Slovensko momentálne eviduje vyše 1600 prípadov nákazy novým koronavírusom. Po 20. 
máji začala na Slovensku platiť 4. fáza uvoľňovania a v polovici júna sa zrušili takmer všetky opatrenia a otvorili 
sa hranice. Pozrite si aktuálny zoznam nakazených. 

Aktuálne je na Slovensku vyše 1650 ľudí infikovaných koronavírusom. 
Doterajšie výsledky za SR k dnešnému dňu: 1664 pozitívnych prípadov 
Celkový počet vykonaných testov: 208 904 
Počet vyliečených pacientov: 1461 ľudí 
Počet úmrtí: 28 
Hodnota kĺzavého mediánu: 13 
Počet aktívnych prípadov: 175 
MAPU s aktuálnym počtom infikovaných nájdete TU >> 
Všetky aktuálne informácie si môžete prečítať TU >> 
V nemocniciach je hospitalizovaných 15 pacientov, z toho u piatich bol potvrdený koronavírus. Na JIS-ke sú 

traja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii nie je ani jeden pacient. 
Aktuálny ZOZNAM infikovaných 
27. jún (sedem nových prípadov) 

https://www.topky.sk/cl/10/1868651/KORONAVIRUS-Aktualny-zoznam-infikovanych-na-Slovensku


Na Slovensku bolo otestovaných 931 ľudí, z toho sedem prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 
momentálne máme 1664 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 

Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 208 904 testov. 
Pribudlo šesť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
26. jún (14 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1611 ľudí, z toho 14 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1657 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 207 973 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
25. jún (13 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 515 ľudí, z toho 13 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 643 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 206 362 testov. 
Pribudli traja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
24. jún (23 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 936 ľudí, z toho 23 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 630 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Hodnota kĺzavého mediánu stúpla z jedna na desať. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 204 847 testov. 
Pribudli štyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
23. jún (18 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 257 ľudí, z toho 18 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 607 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 203 911 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
22. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 661 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 589 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 202 654 testov. 
Pribudol jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
21. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 41 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 588 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 993 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
20. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 301 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 587 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 952 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk 
19. jún (10 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 278 ľudí, z toho desať prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 586 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 651 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk 
18. jún (14 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 806 ľudí, z toho až štrnásť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 576 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 200 373 testov. 
Pribudli štyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 



Zdroj: covid-19.nczisk.sk 
Zdroj: covid-19.nczisk.sk 
17. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 787 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 562 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 199 567 testov. 
Pribudlo šesť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
16. jún (9 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 163 ľudí, z toho až deväť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 561 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 198 780 testov. 
Pribudlo 11 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
15. jún (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 847 ľudí, z toho ani jeden prípad nie je pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 552 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 197 617 testov. 
Pribudlo 16 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
14. jún (4 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 47 ľudí, z toho štyri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 552 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 196 770 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk 
13. jún (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 479 ľudí, z toho tri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 548 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 196 723 testov. 
Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
12. jún (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 511 ľudí, z toho tri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 545 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 196 244 testov. 
Pribudol jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
11. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 262 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 542 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 194 733 testov. 
Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
10. jún (8 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 500 ľudí, z toho až osem prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 541 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 193 471 testov. 
Pribudlo päť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
9. jún (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 545 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 533 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 191 971 testov. 
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:koronav.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:koronav.gov.sk 
8. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 851 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 531 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 190 426 testov. 
Pribudlo šesť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: covid-19.nczisk.sk 



7. jún (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 160 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 530 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 189 575 testov. 
Pribudlo sedem vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
6. jún (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 180 ľudí, ani jeden prípad nebol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 528 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 189 415 testov. 
Pribudlo desať vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
5. jún (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 639 ľudí, dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne máme 

1 528 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 188 235 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
4. jún (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 832 ľudí, z toho ani jeden prípad nebol pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 526 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 185 596 testov. 
Pribudli traja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
3. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 135 ľudí, jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 

1 526 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 183 764 testov. 
Pribudol jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
2. jún (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 336 ľudí, z toho tri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 525 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 181 629 testov. 
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
1. jún (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 6 418 ľudí, z toho ani jeden prípad nebol pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 522 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 179 293 testov. 
Pribudli šyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
31. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 274 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 522 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 172 875 testov. 
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
30. máj (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 606 ľudí, z toho ani jeden prípad nebol pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 521 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 172 601 testov. 
Pribudlo 10 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
29. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 433 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 521 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 170 995 testov. 
Pribudlo 18 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
28. máj (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 848 ľudí, z toho ani jeden prípad neboli pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 520 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 



Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 167 562 testov. 
Pribudlo 6 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Hodnota kĺzavého mediánu dnes prvýkrát klesla na nulu. 
Zdroj: korona.gov.sk 
27. máj (5 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 352 ľudí, z toho päť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 520 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 165 714 testov. 
Pribudlo 5 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
26. máj (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 839 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 515 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 163 362 testov. 
Pribudlo 5 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
25. máj (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 464 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 513 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 160 523 testov. 
Pribudlo 15 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
24. máj (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 645 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 511 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 159 059 testov. 
Pribudlo 6 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
23. máj (5 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1649 ľudí, z toho päť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 509 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 158 414 testov. 
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
22. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2236 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 504 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 156 765 testov. 
Pribudlo 24 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
21. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 751, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 503 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 154 529 testov. 
Pribudlo 11 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
20. máj (6 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 933, z toho šesť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 502 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 151 778 testov. 
Pribudlo 14 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
19. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 371, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 496 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 148 845 testov. 
Pribudlo 39 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
18. máj (0 nových prípadov) 



Na Slovensku bolo otestovaných 2 041, pozitívny nebol ani jeden prípad. Na Slovensku tak momentálne 
máme 1 495 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 

Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 145 474 testov. 
Pribudlo 7 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
17. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 971, z toho jeden test bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 1 

495 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 143 433 testov. 
Pribudlo 22 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
16. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 476, z toho jeden test bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 

1 494 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 142 462 testov. 
Pribudlo 12 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
15. máj (13 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 084, z toho 13 testov bolo pozitívnych (desať z nich pochádzalo z obce 

Žehra). Na Slovensku tak momentálne máme 1 493 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 139 986 testov. 
Pribudlo 20 vyliečených pacientov. Ochoreniu podľahla jedna osoba. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
14. máj (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 992 ľudí, z toho 3 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 480 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 135 302 testov. 
Pribudlo 19 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
13. máj (8 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 876 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 477 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 131 910 testov. 
Pribudlo 52 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
12. máj (4 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 326 ľudí, z toho 4 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 469 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 127 034 testov. 
Pribudlo 77 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
11. máj (8 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 063 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 465 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 122 708 testov. 
Pribudlo 24 vyliečených pacientov a jeden pacient ochoreniu podľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
10. máj (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 786 ľudí, z toho 0 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 457  

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 120 645 testov. 
Pribudlo 18 vyliečených pacientov. V nedeľu koronavírusu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
9. máj (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 488 ľudí, z toho 2 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 457 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 119 857 testov. 
Pribudlo 22 vyliečených pacientov. V sobotu koronavírusu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 



Zdroj: korona.gov.sk 
8. máj (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 910 ľudí, z toho 0 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 455 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 118 371 testov. 
Pribudlo 14 vyliečených pacientov. V piatok koronavírusu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
7. máj (10 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 694 ľudí, z toho 10 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 455 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 114 461 testov. 
Pribudlo 99 vyliečených pacientov. Vo štvrtok koronavírusu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
6. máj 2020 (16 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 5161 ľudí, z toho 16 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 445 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 109 767 testov. 
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. V stredu podľahla koronavírus jedna osoba. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
5. máj 2020 (8 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 742 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 429 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 104 606 testov. 
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. V utorok nikto koronavírusu nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
4. máj 2020 (8 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 060 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 421 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 99 864 testov. 
Pribudlo 98 vyliečených pacientov. V pondelok nikto koronavírusu nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
3. máj 2020 (5 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 584 ľudí, z toho 5 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 413 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 97 804 testov. 
Pribudlo jedno úmrtie a 24 vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
2. máj 2020 (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 450 ľudí, z toho 1 test bol pozitívny. Na Slovensku tak máme 1 408 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 96 220 testov. 
Pribudlo 11 vyliečených pacientov. 
1. máj 2020 (4 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 698 ľudí, z toho 4 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 407 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 94 770 testov. 
Pribudlo jedno úmrtie a 50 vyliečených pacientov. 
30. apríl 2020 (7 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 5 150 ľudí, z toho 7 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 403 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 91 072 testov. 
Pribudlo 34 vyliečených pacientov. 
29. apríl 2020 (5 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 584 ľudí, z toho 5 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 396 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 85 922 testov. 
Pribudli dve úmrtia a 40 vyliečených pacientov. 
Včera 28. apríla) boli potvrdené dve úmrtia, rezort dnes informáciu upravil. Ochoreniu podľahla len jedna 

osoba. „Pitvou sa včera počas dňa zistilo, že pani z DSS Pezinok, reportovaná včera, žiaľ, skonala následkom 
inej náhlej príčiny. Predtým bola hospitalizovaná v súvislosti s koronavírusom, no v pondelok po prepustení z 
nemocnice bola vyliečená a tým pádom nie pozitívna,“ uviedla Eliášová s tým, že príčina úmrtia bola iná. Nešlo o 
úmrtie pacientky aktuálne pozitívne testovanej na koronavírus a príčina úmrtia bolo iná. 

28. apríl 2020 (7 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 5 472 ľudí, z toho 7 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1 391 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 81 338 testov. 
Pribudlo jedno úmrtie a 61 vyliečených pacientov. 
27. apríl 2020 (3 nové prípady) 



Na Slovensku bolo otestovaných 1 767 ľudí, z toho 3 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 384 
pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 75 866 testov. 

Pribudli dve úmrtia a 20 vyliečených pacientov. 
26. apríl 2020 (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3 171 ľudí, z toho 2 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 

381 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 74 099 testov. 
Vyliečili sa deviati pacienti. 
25. apríl 2020 (6 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4 839 ľudí, z toho 6 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1 379 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Pribudlo jedno úmrtie a osem vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
24. apríl 2020 (13 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4 828 ľudí, z toho 13 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1 373 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 66 089 testov. 
Vyliečilo sa 31 pacientov. 
23. apríl 2020 (35 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3 840 ľudí, z toho 35 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1 360 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 61 261 testov. 
Pribudli dve úmrtia a 67 vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
22. apríl 2020 (81 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4772 ľudí, z toho 81 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1325 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 57 421 testov. 
Pribudlo jedno úmrtie a štyria vyliečení pacienti. 
21. apríl 2020 (45 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3468 ľudí, z toho 45 testov bolo pozitívnych . Na Slovensku tak 

máme 1244 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 52 649 
testov. 

20. apríl 2020 (26 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v pondelok otestovaných 2694 osôb, z toho 26 testov bolo pozitívnych a 2668 

negatívnych. 
19. apríl 2020 (12 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v nedeľu otestovaných 2 458 osôb, z toho 12 testov bolo pozitívnych a 2 446 negatívnych. 

Podľa štatistík NCZI tak máme na Slovensku celkovo 1 173 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. 
Celkový počet testov s negatívnym výsledkom je 45 561. 

18. apríl 2020 (72 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo za predchádzajúci deň otestovaných spolu 3323 osôb, z toho 72 testov bolo pozitívnych a 

3251 negatívnych. Jeden pacient sa nachádza v karanténnej stanici, 7 pacientov je z OP Karusel a 25 je z DSS 
zariadenia v Martine. 

17. apríl 2020 (40 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo za predchádzajúci deň otestovaných 3144 osôb, z toho 40 testov bolo pozitívnych a 3104 

negatívnych. 
16. apríl 2020 (72 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo vo štvrtok otestovaných 3351 osôb, z toho 72 testov bolo pozitívnych a 3279 bolo 

negatívnych. 
15. apríl 2020 (114 nových prípadov) 
Laboratóriá vyšetrili spolu 2967 vzoriek, ide tak o rekordný počet. 
14. apríl 2020 (28 nových prípadov) 
13. apríl 2020 (66 nových prípadov) 
Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že na Slovensku pribudlo v pondelok 66 nových prípadov 

koronavírusu, z toho 48 pacientov v DSS v Pezinku (43 klientov a 5 zamestnancov). „Z nich je 12 
hospitalizovaných a jeden je na umelej pľúcnej ventilácii,“ uviedol Krajčí. 

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

12. apríl 2020 (27 nových prípadov) 
Z celkového počtu včerajších 1324 testov štátne laboratóriá urobili 926 testov, zachytili 24 pozitívnych osôb, 

súkromné laboratóriá urobili 398 testov, tri boli pozitívne. 
11. apríl 2020 (14 nových prípadov) 
Z celkového počtu 1580 testov štátne laboratóriá urobili 761 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb, súkromné 

819 testov, jeden bol pozitívny. 
10. apríl 2020 (13 nových prípadov) 
Z celkového počtu 2174 testov za štvrtok štátne laboratóriá urobili 1191 testov, zachytili 11 pozitívnych osôb, 

súkromné laboratóriá urobili 983 testov, dva boli pozitívne. 
9. apríl 2020 (14 nových prípadov) 
Dnes bol vykonaný rekordný počet testov. Z celkového počtu 2301 testov za štvrtok štátne laboratóriá urobili 

1600 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 701 testov, jeden bol pozitívny. 



8. apríl 2020 (19 nových prípadov) 
V stredu 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. Z celkového počtu 1690 testov za 
stredu štátne laboratóriá urobili 943 testov, zachytili 16 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 747 testov, 
tri boli pozitívne. 

7. apríl 2020 (101 nových prípadov) 
Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v utorok pribudlo 70 nových prípadov. 

Okrem toho premiér Igor Matovič informoval o ďalších 31 pozitívnych prípadoch, ktoré sú výsledkom testovania v 
rómskych osadách. 

Zoznam 70 nových prípadov: 
6. apríl 2020 (47 nových prípadov) 
- Muž, 58 rokov, Malacky, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 57 rokov, Bratislava, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 24 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 26 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 29 rokov, Nitra 
- Žena, 41 rokov, Piešťany 
- Muž, 34 rokov, Snina, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 34 rokov, Nitra, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 25 rokov, Trebišov, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 26 rokov, Kežmarok, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 39 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 39 rokov, Šaľa 
- Muž, 23 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 24 rokov, Snina, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 42 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 37 rokov, Spišská Nová Ves 

- Muž, 62 rokov, Bratislava 
- Žena, 28 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 33 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 26 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 32 rokov, Spišská Nová Ves, v karanténnej stanici APZ BA 

- Žena, 28 rokov, Bardejov, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 29 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici IVS BA 
- Muž, 24 rokov, Spišská Nová Ves, v karanténnej stanici IVS BA 

- Muž, 50 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 61 rokov, Žilina 
- Muž, 28 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 56 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 27 rokov, Trnava, v Gabčíkove 
- Žena, 64 rokov, Prešov 
- Žena, 20 rokov, Brezno 
- Muž, 21 rokov, Čadca 
- Žena, 48 rokov, Čadca 
- Muž, 17 rokov, Banská Bystrica 
- Muž, 55 rokov, Banská Bystrica 
- Muž, 54 rokov, Prešov 
- Žena, 14 rokov, Prešov 
- Muž, 40 rokov, Vranov nad Topľou 
- Muž, 40 rokov, Spišská Nová Ves, v Gabčíkove 

- Muž, 77 rokov, Bratislava 
- Žena, 29 rokov, Dunajská Streda 
- Muž, 23 rokov, Skalica 
- Dieťa (žena), 10 rokov, Martin 
- Muž, 67 rokov, Martin 
- Muž, 41 rokov, Bratislava 
- Žena, 27 rokov, Košice, adresa neznáma, vyšetrená v Košiciach 
- Žena, 77 rokov, Banská Bystrica, adresa neznáma, vyšetrená v Banskej Bystrici 
5. apríl 2020 (49 nových prípadov) 
Premiér Igor Matovič uviedol, že v nedeľu pribudlo na Slovensku 49 nových prípadov nákazy. Z toho 34 

prípadov bolo odchytených v kolóne áut, ktorá prišla na Slovensko z Rakúska, a 15 bolo testovaných štandardne. 
- Muž, 37 rokov, Košice - okolie 
- Dieťa (žena), 13 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 49 rokov, Prešov 
- Muž, 44 rokov, Košice - okolie, v karanténnej stanici Piešťany 
- Žena, 59 rokov, Senec 
- Žena, 30 rokov, Pezinok 



- Žena, 43 rokov, Košice 
- Muž, 33 rokov, Čadca 
- Muž, 36 rokov, Bratislava 
- Muž, 23 rokov, Bratislava 
- Žena, 32 rokov, Poprad, v karanténnej stanici Piešťany 
- Muž, 56 rokov, Nitra 
- Žena, 59 rokov, Nitra 
- Žena, 55 rokov, Bratislava 
- Žena, 26 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 37 rokov, Bánovce nad Bebravou, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 40 rokov, Trenčín, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 21 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 29 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 46 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 37 rokov, Dolný Kubín, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 34 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 22 rokov, Levoča, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 22 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 31 rokov, Zvolen, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 28 rokov, Turčianske Teplice, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 42 rokov, Prešov, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 23 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 32 rokov, Pezinok, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 25 rokov, Bánovce nad Bebravou, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 30 rokov, Dolný Kubín, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 30 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 24 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 24 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 34 rokov, Poltár, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 27 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Dieťa (Žena), 2 roky, Liptovský Mikuláš 
- Muž, 53 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 22 rokov, Kežmarok, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 56 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 48 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 25 rokov, Gelnica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 21 rokov, Bardejov, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 33 rokov, Rimavská Sobota, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 29 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 21 rokov, Levoča, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 45 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 24 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 43 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA 
4. apríl 2020 (14 nových prípadov) 
- Muž, 76 rokov, Prievidza 
- Muž, 70 rokov, Košice 
- Žena, 56 rokov, Galanta 
- Muž, 55 rokov, Trenčín 
- Muž, 49 rokov, Stará Ľubovňa 
- Žena, 46 rokov, Košice 
- Žena, 33 rokov, Košice 
- Žena, 26 rokov, Partizánske 
- Muž, 26 rokov, Trenčín 
- Muž, 25 rokov, Košice 
- Muž, 25 rokov, Trenčín 
- Žena, 22 rokov, Košice - okolie 
- Dieťa (žena), 8 rokov, Senec 
- Dieťa (žena), 8 rokov, Senec 
3. apríl 2020 (21 nových prípadov) 
- Žena, 65 rokov, Žilina 
- Muž, 58 rokov, Banská Bystrica 
- Žena, 58 rokov, Žilina 
- Žena, 54 rokov, Prešov 
- Žena, 53 rokov, Prievidza 
- Muž, 50 rokov, Košice 
- Muž, 50 rokov, Košice 
- Žena, 48 rokov, Trenčín 



- Muž, 46 rokov, Prievidza 
- Muž, 41 rokov, Kežmarok 
- Muž, 41 rokov, Prešov 
- Muž, 40 rokov, Tvrdošín 
- Muž, 33 rokov, Prešov 
- Muž, 33 rokov, Trnava 
- Muž, 30 rokov, Michalovce 
- Muž, 29 rokov, Skalica 
- Muž, 28 rokov, Brezno 
- Žena, 26 rokov, Trnava 
- Muž, 24 rokov, Bratislava 
- Muž, 24 rokov, Trenčín 
- Dieťa (muž), 2 roky, Trebišov 
2. apríl 2020 (24 nových prípadov) 
- Žena, 70 rokov, Bratislava 
- Muž, 59 rokov, Piešťany 
- Žena, 57 rokov, Košice - okolie 
- Muž, 52 rokov, Bardejov 
- Muž, 52 rokov, Čadca 
- Muž, 48 rokov, Zlaté Moravce 
- Muž, 46 rokov, Piešťany 
- Muž, 42 rokov, Košice 
- Žena, 41 rokov, Prešov 
- Muž, 40 rokov, Tvrdošín 
- Muž, 38 rokov, Michalovce 
- Muž, 37 rokov, Banská Bystrica 
- Muž, 35 rokov, Ružomberok 
- Muž, 34 rokov, Kežmarok 
- Žena, 27 rokov, Žilina 
- Muž, 26 rokov, Kežmarok 
- Muž, 26 rokov, Liptovský Mikuláš 
- Žena, 25 rokov, Prievidza 
- Muž, 23 rokov, Galanta 
- Žena, 23 rokov, Galanta 
- Žena, 23 rokov, Zvolen 
- Muž, 22 rokov, Bratislava 
- Muž, 21 rokov, Snina 
- Žena, 16 rokov, Prešov 
1. apríl 2020 (26 nových prípadov) 
- muž, 27 rokov, Banská Bystrica 
- muž, 74 rokov, Bardejov 
- žena, 72 rokov, Bardejov 
- muž, 62 rokov, Bardejov 
- muž, 21 rokov, Bratislava 
- žena, 47 rokov, Bratislava 
- muž, 18 rokov, Bratislava 
- žena, 26 rokov, Brezno 
- žena, 23 rokov, Brezno 
- žena, 22 rokov, Brezno 
- muž, 70 rokov, Ilava 
- žena, 38 rokov, Košice 
- žena, 57 rokov, Košice 
- muž, 68 rokov, Košice 
- žena, 48 rokov, Malacky 
- muž, 46 rokov, Martin 
- žena, 65 rokov, Poprad 
- žena, 29 rokov, Poprad 
- muž, 31 rokov, Prievidza 
- žena, 30 rokov, Prievidza 
- žena, 24 rokov, Sabinov 
- žena, 42 rokov, Senec 
- žena, 26 rokov, Tvrdošín 
- muž, 30 rokov, Žiar nad Hronom 
- muž, 67 rokov, Žilina 
- muž, 20 rokov, Žilina 
31. marec 2020 (37 nových prípadov) 
- Žena, 59 rokov, Bardejov 



- Muž, 22 rokov, Bratislava 
- Muž, 28 rokov, Bratislava 
- Dieťa (žena), 8 rokov, Bratislava 
- Žena, 22 rokov, Bratislava 
- Žena, 45 rokov, Bratislava 
- Žena, 53 rokov, Bratislava 
- Muž, 49 rokov, Bratislava 
- Muž, 40 rokov, Bratislava 
- Muž, 59 rokov, Bratislava 
- Žena, 87 rokov, Bratislava 
- Dieťa (muž), 5 rokov, Bratislava 
- Žena, 41 rokov, Bratislava 
- Žena, 18 rokov, Bratislava 
- Muž, 41 rokov, Bratislava 
- Muž, 33 rokov, Bratislava 
- Žena, 23 rokov, Bratislava 
- Muž, 30 rokov, Brezno 
- Muž, 44 rokov, Kežmarok 
- Žena, 46 rokov, Levice 
- Muž, 56 rokov, Liptovský Mikuláš 
- Muž, 57 rokov, Nové Zámky 
- Žena, 26 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 40 rokov, Piešťany 
- Muž, 41 rokov, Piešťany 
- Muž, 53 rokov, Považská Bystrica 
- Muž, 40 rokov, Revúca 
- Muž, 44 rokov, Rimavská Sobota 
- Muž, 36 rokov, Sabinov 
- Žena, 57 rokov, Sabinov 
- Muž, 39 rokov, Sabinov 
- Muž, 38 rokov, Sabinov 
- Muž, 47 rokov, Sabinov 
- Muž, 40 rokov, Sabinov 
- Muž, 34 rokov, Sabinov 
- Žena, 30 rokov, Spišská Nová Ves 

- Muž, 37 rokov, Trnava 
30. marec 2020 (27 nových prípadov) 
- Dieťa (žena), 3 roky, Bánovce nad Bebravou 
- Muž, 29 rokov, Bardejov 
- Žena, 64 rokov, Bratislava 
- Žena, 68 rokov, Bratislava 
- Muž, 68 rokov, Bratislava 
- Dieťa (muž), 4 roky, Bratislava 
- Dieťa (žena), 9 rokov, Bratislava 
- Žena, 43 rokov, Čadca 
- Muž, 24 rokov, Galanta 
- Žena, 23 rokov, Hlohovec 
- Žena, 64 rokov, Hlohovec 
- Žena, 40 rokov, Martin 
- Žena, 54 rokov, Michalovce 
- Žena, 41 rokov, Nitra 
- Žena, 80 rokov, Nitra 
- Muž, 65 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 60 rokov, Prievidza 
- Žena, 23 rokov, Rožňava 
- Žena, 27 rokov, Rožňava 
- Muž, 25 rokov, Svidník 
- Muž, 43 rokov, Trebišov 
- Muž, 48 rokov, Trebišov 
- Muž, 68 rokov, Trenčín 
- Muž, 59 rokov, Trnava 
- Žena, 21 rokov, Žiar nad Hronom 
- Muž, 63 rokov, Žilina 
- Žena, Neznámy, Bratislava 
29. marec 2020 (22 nových prípadov) 
- Muž, 19 rokov, Malacky 
- Muž, 24 rokov, Bratislava 



- Muž, 26 rokov, Prievidza 
- Muž, 26 rokov, Vranov nad Topľou 
- Muž, 28 rokov, Trenčín 
- Muž, 28 rokov, Vranov nad Topľou 
- Žena, 33 rokov, Banská Bystrica 
- Žena, 34 rokov, Bratislava 
- Muž, 36 rokov, Senica 
- Žena, 40 rokov, Bratislava 
- Muž, 41 rokov, Bratislava 
- Muž, 45 rokov, Ilava 
- Žena, 47 rokov, Nové Zámky 
- Žena, 49 rokov, Bratislava 
- Žena, 53 rokov, Banská Bystrica 
- Žena, 53 rokov, Trenčín 
- Muž, 55 rokov, Trenčín 
- Muž, 57 rokov, Bratislava 
- Muž, 57 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 61 rokov, Trenčín 
- Žena, 63 rokov, Topoľčany 
- Muž, 73 rokov, Bratislava 
28.marec 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 
27. marec 2020 (23 nových prípadov) 
- Žena, Okres Ružomberok, 86 r. 
- Žena, Okres Ružomberok, 9 r. 
- Žena, Okres Ružomberok, 40 r. 
- Muž, Okres Rimavská Sobota, 81 r. 
- Žena, Okres Bratislava, 54 r. 
- Muž, 62 r. 
- Muž, Okres Martin, 55 r. 
- Žena, Okres Pezinok, 49 r. 
- Žena, UN Martin, 48 r. 
- Žena, Okres Zlaté Moravce, 46 r. 
- Žena, 44 r. 
- Muž, Okres Bratislava, 44 r. 
- Žena, Okres Prievidza, 38 r. 
- Žena, Okres Dunajská Streda, 38 r. 
- Žena, Okres Myjava, 35 r. 
- Muž, Okres Čadca, 31 r. 
- Žena, Okres Kežmarok, 29 r. 
- Muž, Okres Čadca, 24 r. 
- Muž, Okres Košice, 23 r. 
- Žena, Okres Dunajská Streda, 23 r. 
- Muž, Okres Dunajská Streda, 22 r. 
- Muž, UN Martin, 23 r. 
- Žena, Okres Kysucké Nové Mesto, 23 r. 



26. marec 2020 (43 nových prípadov) 
Premiér Igor Matovič oznámil, že na Slovensku pribudlo 43 prípadov. 
Včera pribudlo na Slovensku 42 pozitívne testovaných ľudí z celkovo 912 ľudí testovaných v štátnych 

laboratóriách. V súkromnom laboratóriu otestovali vyše 60 ľudí a zachytili jedného človeka. Ide o doteraz 
najvyššie počty testovaných. 

- 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 
25. marec 2020 (10 nových prípadov) 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- žena, okres Partizánske 
- muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie 
- žena, okres Považská Bystrica 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda 
- žena, karanténa Gabčíkovo 
- muž, karanténa Gabčíkovo 
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava 
- muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska 
- žena, okres Zlaté Moravce 
24. marec 2020 (12 nových prípadov) 
- 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 Bratislava 
- 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 
- žena, okres Lučenec 
23. marec 2020 (19 nových prípadov) 
- 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) 
- muž, BA-Kramáre, Bratislava 
- muž, BA-Kramáre, Bratislava 
- žena, FN Nitra, Zlaté Moravce, Taliansko 
- žena, FN Nitra, Malé Vozokany 
- žena, UN Martin, Taliansko 
- žena, UN Martin, Kontakt s COVID-19 
- muž, Karanténa Gabčíkovo, Horné Dobové, kontakt v práci 
21. marec 2020 (41 prípadov) 
- 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, FN Nitra, Hronovce, kontakt s COVID-19 
- muž, FN Trenčín, Moravské Lieskové 
- muž, FN Trenčín, Považská Bystrica 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- muž, Bratislava-Klenová, Malacky, Kontakt s osobou z Rakúska 
- 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 
- žena, FNsP Prešov, Spišská Belá 
- žena, UN Martin, 
- muž, UN Martin, 
- žena, UN Martin, 
- muž, ÚNV Ružomberok, Paríž 
19. marec 2020 (19 nových prípadov) 
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza Anglicko 
- Muž, domáca izolácia, Bratislava 
- Žena, infektológia Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
- Žena, infektológia Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
- 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 
- Žena, domáci odber, Bratislava 
- Žena, domáci odber, Bratislava 
- Muž, domáci odber, Bratislava 
- Žena, domáca izolácia, odber cez RÚVZ Nové Zámky, Štúrovo, kontakt s COVID-19 
- Muž, FNsP, Prešov, kontakt s COVID-19 
18. marec 2020 (8 nových prípadov) 
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Poľsko 
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Poľsko 
- Muž, domáca izolácia, Banská Štiavnica, cestovateľská anamnéza, Taliansko 
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Francúzsko 
- Muž, hospitalizácia, Košice 
- Muž, hospitalizácia, Martin 
- Muž, hospitalizácia, Vráble, cestovateľská anamnéza, Taliansko 
- Žena, hospitalizácia, Nitra, cestovateľská anamnéza, Taliansko 
17. marec 2020 (25 nových prípadov) 
K dnešnému dňu pribudlo spolu 25 nových pozitívnych prípadov. Bližšie informácie poskytne rezort 

zdravotníctva po skompletizovaní výsledkov z laboratórií zajtra. Zatiaľ sú známe tieto údaje. 
- Bratislava - 4 osoby 
- okres Žilina - 4 osoby 
- okres Dunajská Streda - 3 osoby 
- okres Revúca 1 osoba 
ďalších 13 prípadov 
- 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 
- Žena (dieťa), domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- Žena, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19 
- Muž, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19 
- Žena (dieťa), domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19 
- Muž, hospitalizácia, Revúca 
16. marec 2020 (11 nových prípady) 
Detaily k dnes pozitívnym jedenástim prípadom: 
Trnava okres – žena 
Trenčín okres – muž 
Pezinok okres – 35-ročný muž, pochádza z Budmeríc, mal cestovateľskú anamnézu a klinické príznaky 

ochorenia, zhoršil sa mu zdravotný stav, bola doporučená hospitalizácia v Univerzitnej nemocnici Bratislava 
Svidník okres – 2 muži 
Prešov okres – dieťa 
Košice okres – 1. žena, 1. muž 
Rožňava okres – žena 
Liptovský Mikuláš okres – muž 
Sobrance okres – muž 
15. marec 2020 (17 nových prípadov) 
Trenčín – 5 prípadov (2 muži, 2, ženy, 1 dieťa); časť je hospitalizovaná, časť v domácej izolácii. 
Trnava – 1 prípad – muž, hospitalizovaný, po dohode bude prevezený do Bratislavy, má cestovateľskú 

anamnézu 
Martin – 1 prípad – muž, cestovateľská anamnéza, bol na kongrese v zahraničí 
Nové Zámky – 1 prípad – žena, priamy kontakt s nakazeným, domáca karanténa, stav je dobrý, mierne 

príznaky ochorenia 
Bratislava – 5 prípadov 
Banská Bystrica – 1 prípad, žena, 65 rokov, nakazená rodinným príslušníkom, hospitalizovaná 
Nitra – 3 nové prípady 
14. marec 2020 (12 nových prípadov) 
- muž, Giraltovce, okres Svidník – poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý mal byť v období jarných prázdnin 

na lyžovačke v Rakúsku; začiatkom tohto týždňa sa zúčastnil aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestský 
úrad ostane od pondelka zatvorený 

- muž, Bratislava – pracovník ochranky bratislavského letiska, neprichádzal do kontaktu s cestujúcimi, nemá 
cestovateľskú anamnézu; muž pracoval na vstupe do letovej zóny, ktorou denne prejdú technici, elektrikári, 
údržbári a ďalší zamestnanci, jeho rukami a kontaktnou bezpečnostnou kontrolou prešlo vyše 200 ďalších 
zamestnancov letiska 

- Bratislava – 3 muži, 3 ženy 
- okres Bytča – 1 muž 
- okres Senec – 2 ženy 
- okres Nové Zámky – 1 muž, bol v kontakte s osobou nakazenou koronavírusom, stav je dobrý, mierne 

príznaky ochorenia 
13. marec 2020 (11 nových prípadov) 
- muž, Bratislava, domáca izolácia 
- žena, Košice, domáca izolácia, ide o ženu v strednom veku, ktorá sa pravdepodobne nakazila od svojho 

syna žijúceho v zahraničí, syn študuje v Dánsku, ochorenie nemá, priebeh ochorenia bez komplikácií, 
symptomatická liečba; pracuje ako sekretárka na obvodnom oddelení v košickom Starom meste. 

- chlapec, 2 roky, bol hospitalizovaný v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, v súčasnosti je v domácej 
izolácii v Spišskej Novej vsi 

- 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 vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, hospitalizovaný 
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 Rakúsku v Linzi, je hospitalizovaná 
- žena, ročník 1968, bytom Bratislava, ide o kolegyňu učiteľky z 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 z 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) 
V stredu pribudli na Slovensku ďalšie tri prípady. Všetci traja nakazení sú z Bratislavy a boli v kontakte so 

slovenskou rodinou v Kittsee 
- žena, Bratislava, domáca karanténa 
- žena, Bratislava, domáca karanténa 
- muž, Bratislava, domáca karanténa 
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) 
V nedeľu už bolo na Slovensku päť nakazených. 
- žena, 47 rokov, Bratislava, hospitalizovaná na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB na 

Kramároch, vodička MHD a zamestnankyňa SND, bola v Bruseli, kde sa mohla nakaziť 
- žena, 58 rokov, Bratislava (Senec), učiteľka, MŠ Palkovičova, nakazila sa od príbuzných v Kittsee, učiteľka v 

materskej škôlke, domáca izolácia 
7. marec 2020 (2 nové prípady) 
V sobotu potvrdili ďalšie dva prípady nakazených. Ide o rodinu muža, u ktorého ako u prvého potvrdili 

koronavírus na Slovensku. 
- syn je hospitalizovaný na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB, syn prvého nakazeného je 

zároveň aj tzv. pacientom “0”, teda prvý nosič daného ochorenia, od 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, ktorý sa zdržiava 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 sa nachádzajú v domácej karanténe v Kittsee; deti navštevujú Cambridge International School 
v Bratislave 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Alpsko-jadranský pohár: V novom ročníku súťaže až štyria zástupcovia SBL 
[28.06.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/450879/alpsko-jadransky-pohar-v-novom-rocniku-sutaze-az-styria-zastupcovia-
sbl 

 
 

Do nového ročníka nadnárodného Alpsko-jadranského pohára sa prihlásili štyria zástupcovia Slovenskej 
basketbalovej ligy. V sezóne 2020/2021 budú hrať v medzinárodnej súťaži Inter Bratislava, Patrioti Levice, BKM 
Lučenec a BK 04 AC LB Spišská Nová Ves. 

Alpsko-jadranský pohár prechádza v tomto období transformáciou, či už z personálneho hľadiska, ale aj z 
pohľadu celkového smerovania súťaže. Slovenský basketbal bude výraznou súčasťou tohto procesu. Prihlášku 
do súťaže už podali družstva aj z ďalších šiestich krajín. 

„V ťažkých časoch, ktoré šport na Slovensku prežíva, sme veľmi radi, že môžeme priniesť aj pozitívne správy 
o účasti štyroch slovenských klubov v novom ročníku Alpsko-jadranského pohára. V súťaži sa okrem Patriotov z 
Levíc, pre ktorých to bude už šiesta sezóna, predstavia aj tradičné slovenské kluby s viacerými reprezentantmi na 
svojich súpiskách.” 

„Naša súťaž poskytuje možnosť kvalitnej medzinárodnej konfrontácie medzi tímami zo siedmich krajín a sme 
presvedčení, že cestou takejto konfrontácie môžeme priblížiť náš basketbal k úrovni susedných krajín. Na 
základe aktuálne prihlásených družstiev to vyzerá tak, že nasledujúci ročník bude veľmi atraktívny. Za všetkých 
spomeniem napríklad Legiu Varšava, ktorá dáva dokopy silný tím a pracuje na návrate na basketbalové výslnie, 
kde ako 7-násobný majster Poľska patrí,” vyjadril sa pre portál basketliga.sk jeden z členov vedenia súťaže Marek 
Imre. 

Levice sú jediné družstvom, ktoré je súčasťou súťaže od jej vzniku. „Sme jediný tím v Alpsko-jadranskom 
pohári, ktorý odohral doteraz všetkých päť ročníkov a nemáme dôvod, aby sme nepokračovali aj ďalej. Máme v 
družstve najviac slovenských reprezentantov, preto to berieme aj ako určitý záväzok, poskytnúť im medzinárodnú 

https://sport.aktuality.sk/c/450879/alpsko-jadransky-pohar-v-novom-rocniku-sutaze-az-styria-zastupcovia-sbl
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konfrontáciu. Keďže FIBA poháre sú len pre bohaté kluby a pre náš región je to priveľké sústo, tak Alpsko-
jadranský pohár je ideálna súťaž,” uviedol generálny manažér Levíc Ladislav Garaj. 

Basketbalisti Lučenca Zdroj: facebook.com/bkmlucenec 
Pozitívna odozva k účasti prišla aj od prezidenta BKM Lučenec Michala Matalu: „Tento pohár vnímame ako 

prestížnu záležitosť pre medzinárodnú reprezentáciu nášho klubu, mesta, partnerov a fanúšikov. Myslíme si, že 
takáto medzinárodná konfrontácia bude mať pozitívny prínos aj pre rozvoj slovenských hráčov. Taktiež je to 
odmena pre našich verných fanúšikov za ich dlhoročnú podporu.” 

Úplným nováčikom na nadnárodnej scéne budú Spišiaci. „O Alpsko-jadranskom pohári sme uvažovali až od 
ďalšej sezóny, ale v čase, keď Žilina ohlásila koniec v SBL a všetci vieme o problémoch v Komárne, sme sa 
nakoniec rozhodli prihlásiť už v tomto ročníku, aby sme vynahradili divákom, ale aj hráčom, menší počet zápasov. 
Som presvedčený, že táto medzinárodná konfrontácia nám všetkým pomôže napredovať. Očakávam hlavne 
dobrý a kvalitný basketbal, ktorý pritiahne ku nám do haly každého jedného fanúšika.” 

„Verím, že aj pre hráčov to bude väčšia motivácia hrať proti mimoslovenským družstvám. Chceme dôstojne 
reprezentovať klub, mesto Spišská Nová Ves a priniesť spišskonovoveskému fanúšikovi kvalitný šport,” odznelo 
z úst generálneho manažéra Spišskej Novej Vsi Michala Búzu. 

Štvrtým do partie bude Inter Bratislava, ktorý tak nadviaže na predchádzajúci ročník. V ňom hral súťaže pod 
hlavičkou FIBA, konkrétne kvalifikáciu Ligy majstrov a skupinovú fázu Európskeho pohára FIBA. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku (+7) 
[28.06.2020; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; zoznam.sk] 

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

 
 

Za sobotu pribudlo 7 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 (nikto v 
Banskobystrickom kraji). Laboratóriá vyšetrili 931 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na Slovensku 1 
664 pozitívne testovaných na koronavírus a 28 úmrtí, pričom sa celkom testovalo 208 904 ľudí. Tu je prehľad 
všetkých doteraz známych prípadov. 

27. júna 2020 (7 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (387), Košický kraj 0 (283), 
Nitriansky kraj 0 (124), Prešovský kraj 3 (198), Trenčiansky kraj 0 (179), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 3 
(235). 

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 doposiaľ zotavilo 1 461 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
Pozitívne testovaní pacienti pochádzajú z okresov Levoča (3), Žilina (2) a po jednom prípade evidujú v 

Bratislave a Čadci. 
26. júna 2020 (14 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) v piatok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 6 (386), Košický kraj 0 (283), 
Nitriansky kraj 0 (124), Prešovský kraj 3 (195), Trenčiansky kraj 0 (179), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 5 
(232). 

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 1 455 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
Slovensko štvrtýkrát po sebe zaevidovalo dvojciferný nárast ľudí infikovaných koronvírusom. Pozitívne 

testovaní pacienti pochádzajú z okresov Čadca (5), Bratislava (5), traja v okrese Levoča a jeden v okrese 
Malacky. 

25. júna 2020 (13 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) vo štvrtok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (380), Košický kraj 3 (283), 
Nitriansky kraj 0 (124), Prešovský kraj 0 (192), Trenčiansky kraj 2 (179), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 7 
(227). 

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 doposiaľ zotavilo 1 455 ľudí. 
Hospitalizovaných je 14 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 10. 
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Slovensko už tretí deň po sebe eviduje dvojciferný nárast ľudí infikovaných koronvírusom. Pozitívne testovaní 
pacienti pochádzajú z okresov Čadca (7), Michalovce (2), Bánovce nad Bebravou (2), Spišská Nová Ves (1) a 

Brezno (1). Z nich bolo sedem žien a šesť mužov, všetci mimo karanténneho centra. 
24. júna 2020 (23 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 129) v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (380), Košický kraj 3 (280), 
Nitriansky kraj 1 (124), Prešovský kraj 4 (192), Trenčiansky kraj 1 (179), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 11 
(220). 

Minister zdravotníctva Marek Krajčí k stredajšiemu rekordnému nárastu pozitívne testovaných ľudí uviedol: 
„V stredu bolo z 23 pozitívne testovaných ľudí bolo dvanásť mužov a jedenásť žien. Jedenásť pozitívne 

testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja z bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu Spišská Nová Ves, 

dvaja z okresu Humenné, jeden pozitívne testovaný človek bol v okresoch Medzilaborce, Svidník, Topoľčany, 
Bánovce nad Bebravou a Košice.“ 

Úrad verejného zdravotníctva tvrdí, že urobil všetky potrebné protiepidemické opatrenia. Najviac prípadov je v 
Čadci, v posledných dňoch celkom 25. Ide o prípady importované zo zahraničia. Predpokladá sa, že ich počet 
bude ešte rásť. RÚVZ neodporúča konanie hromadných podujatí v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o štyroch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 452 ľudí. 
Hospitalizovaných je 20 pacientov, u 4 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží jeden pacient a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 10. 
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. 
Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že v rámci nových pozitívnych vzoriek ide o importované 

prípady. O sprísnení opatrení najmä na hraniciach sa podľa neho zatiaľ neuvažuje: 
„Posledný nárast infikovaných nepotvrdzuje, že by na Slovensku bola druhá vlna epidémie. Môžem však 

uistiť, že každý deň situáciu vyhodnocujeme s konzíliom odborníkov.“ 
Niektorí epidemiológovia varujú, že na Slovensko prichádza druhá vlna koronavírusovej pandémie, viacerí 

nabádajú k opatrnosti a k zodpovednosti ľudí. Vladimír Krčméry hovorí: 
„Otváranie hraníc je podľa mňa prirýchle, ale nedalo sa to už dlhšie odkladať. Tlaky sú aj zvnútra, občania 

chcú cestovať a ostatné krajiny, ktoré majú horšie scenáre, sa chcú otvárať krajinám, ktoré majú dobré scenáre. 
Nemyslím si, že sa druhej vlne vyhneme, ale myslím si, že to bude scenár tlejúcej choroby.“ 

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 kra j 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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Muž 2
7 

Levice OP Karusel 

Muž 3
6 

Martin  

Žen
a 

2
1 

Martin  



Muž 3
6 

Námestovo  

Muž 3
9 

Partizánske v karanténnom stredisku Svidník 

Muž 3
1 

Poprad  

Muž 3
1 

Prievidza  

Muž 3
3 

Prievidza  

Muž 3
5 

Prievidza  

Muž 5
7 

Prievidza  

Muž 6
2 

Prievidza  

Muž 7
3 

Prievidza  

Muž 8
0 

Prievidza  

Žen
a 

1 Prievidza  

Žen
a 

2
3 

Prievidza v karant, stredisku VDZ VS 
Financie 

Žen
a 

3
2 

Prievidza  

Žen
a 

4
7 

Prievidza  

Žen
a 

4
8 

Prievidza  

Žen
a 

5
9 

Prievidza  

Žen
a 

8
3 

Prievidza  

Muž 1 Ružomberok  
Muž 3

4 
Šaľa OP Karusel 

Muž 5
6 

Šaľa OP Karusel 

Žen
a 

5
1 

Šaľa OP Karusel 

Žen
a 

6
9 

Šaľa OP Karusel 

Žen
a 

4
9 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Muž 3
3 

Bratislava  

Žen
a 

4
4 

Bratislava  

Muž 2
5 

Brezno  

Muž 6
2 

Dolný Kubín  

Muž 5
5 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

4
4 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

4
7 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

5
2 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
7 

Košice  

Muž 2
8 

L. Mikuláš  

Žen
a 

2
6 

L. Mikuláš  

Muž 5
3 

Martin  

Žen
a 

1
6 

Martin  

Žen
a 

2
8 

Martin  

Žen
a 

3
4 

Martin  

Žen
a 

4
0 

Martin  

Žen
a 

4
2 

Martin  

Žen
a 

4
6 

Martin  

Žen
a 

5
1 

Martin  

Žen
a 

5
3 

Martin  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Žen
a 

5
6 

Martin  

Žen
a 

5
7 

Martin  

Žen
a 

6
1 

Martin  

Žen
a 

5 Námestovo  

Muž 5
3 

Pezinok  

Muž 5
6 

Pezinok  

Žen
a 

8
0 

Pezinok  

Muž 5
8 

Prievidza  

Žen
a 

2
7 

Prievidza  

Žen 5 Prievidza  



a 2 
Muž 4

6 
Revúca  

Muž 2
3 

Ružomberok  

Muž 7
3 

Ružomberok  

Muž 7
5 

Stará 
Ľubovňa 

 

Žen
a 

5
8 

Turč. Teplice  

Žen
a 

5
8 

Tvrdošín  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Muž 4
2 

Ružomberok neznámy, vyšetrený v 
Ružomberku 

Muž 2
8 

Martin DSS 

Muž 4
0 

Martin DSS 

Muž 7
0 

Martin DSS 

Muž 7
2 

Martin DSS 

Muž 7
4 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

5
4 

Martin DSS 

Žen
a 

6
1 

Martin DSS 

Žen
a 

6
3 

Martin DSS 

Žen
a 

6
6 

Martin DSS 

Žen
a 

7
0 

Martin DSS 

Žen
a 

7
2 

Martin DSS 

Žen
a 

8
0 

Martin DSS 

Žen
a 

8
1 

Martin DSS 

Žen
a 

8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

8
4 

Martin DSS 

Žen
a 

8
6 

Martin DSS 

Žen
a 

8
7 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
9 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

– Martin DSS, vek neznámy 



Žen
a 

4
4 

Košice – 
okolie 

OP Karusel 

Muž 2
1 

Revúca OP Karusel 

Žen
a 

5
4 

Revúca OP Karusel 

Muž 1
3 

Rim. Sobota OP Karusel 

Muž 2
8 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

4
6 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

7
8 

Spišská N. 
Ves 

OP Karusel 

Muž 3
6 

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 V

ek 
O

kres 
Pozná

mka 
Muž 2

6 
  

B. Bystrica    
Muž 3

3 
  

Bratislava    
Muž 3

5 
  

Bratislava    
Žena 5

3 
  

Bratislava    
Žena 2

3 
  

Ilava    
Žena 6

7 
  

Ilava    
Muž 4

4 
  

Košice – okolie    
Muž 2

4 
  

Kys. Nové Mesto    
Muž 1

7 
  

Martin    
Žena 4

3 
  

Martin    
Muž 2

3 
  

Michalovce    
Žena 2

0 
  



Michalovce    
Žena 2

4 
  

Nové Zámky    
Žena 3

6 
  

Nové Zámky    
Žena 5

0 
  

Nové Zámky    
Žena 8

1 
  

Poprad    
Muž 7

8 
  

Prievidza    
Muž 3

3 
  

Púchov    
Žena 6

7 
  

Revúca    
Žena 2

3 
  

Senica    
Muž 5

3 
  

Skalica    
Žena 4

7 
  

Skalica    
Muž 2

1 
  

Stará Ľubovňa    
Žena 2

8 
  

Stará Ľubovňa    
Muž 1

0 
  

Trnava    
Muž 6

0 
  

Trnava    
Žena 6

2 
  

Trnava    
Muž 3

0 
  

Zlaté Moravce    
Muž 4

4 
  

Zlaté Moravce    
Muž 6

7 
  

Bratislava    
adresa neznáma    
Žena 8

2 
  

Pezinok    
DSS    



Žena 6
1 

  

Stará Ľubovňa    
prekladaná do DSS    
Žena 8   
Michalovce    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Žena 3
7 

  

Michalovce    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Žena 5
3 

  

Revúca    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 4
1 

  

Senec    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 2
1 

  

Michalovce    
v karant. stredisku Modra    
Žena 3

9 
  

Piešťany    
v karant. stredisku Modra    
Muž 3

0 
  

Nitra    
v karant. stredisku 

Poprad 
   

Muž 3
8 

  

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 
Bard

ejov 
66 
Muž 
Bratislava 
73 
adresa 

neznáma 
Muž 
Bratisl

ava 



62 
Muž 
Bratisl

ava 
60 
Muž 
Bratisl

ava 
55 
Muž 
Bratislava 
51 
adresa 

neznáma 
Žena 
Bratisl

ava 
44 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
35 
Žena 
Bratisl

ava 
27 
Muž 
Ča

dca 
28 
Muž 
Ča

dca 
25 
Žena 
Dunajská 

Streda 
55 
Žena 
Dunajská 

Streda 
52 
Žena 
Dunajská 

Streda 
40 
Muž 
Dunajská 

Streda 
18 
Muž 
Ko

šice 
47 
Muž 
Ko

šice 
29 
Muž 



Košice – 
okolie 

49 
Žena 
Košice – 

okolie 
36 
Žena 
Levoča 
58 
OP 

Karusel 
Muž 
M

artin 
52 
Muž 
Michal

ovce 
53 
Žena 
Michalo

vce 
49 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
48 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
44 
Žena 
Michalo

vce 
36 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
34 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
31 
OP 

Karusel 
Žena 
Michalo

vce 
28 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
26 
OP 

Karusel 
Muž 



Michal
ovce 

25 
Muž 
Michalo

vce 
23 
OP 

Karusel 
Žena 
Michal

ovce 
14 
Žena 
Pezi

nok 
85 
DS

S 
Muž 
Pezi

nok 
64 
Žena 
Pezi

nok 
30 
Muž 
Pezi

nok 
22 
Muž 
Pezi

nok 
21 
Žena 
Pr

ešov 
68 
Muž 
Pr

ešov 
65 
Muž 
Prievi

dza 
64 
Žena 
Prievi

dza 
56 
Žena 
Prievidza 
53 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
48 
Žena 
Prievidza 
47 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi



dza 
45 
Žena 
Prievidza 
43 
adresa 

neznáma 
Muž 
Prievi

dza 
42 
Muž 
Prievidza 
37 
v karant. stredisku 

Piešťany 
Žena 
Prievi

dza 
33 
Žena 
Rožň

ava 
60 
Muž 
Rožň

ava 
57 
Muž 
Rožň

ava 
53 
Muž 
Rožň

ava 
41 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Muž 
Sabi

nov 
42 
Žena 
Sobra

nce 
46 
Muž 
Spišská Nová 

Ves 

49 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

36 
OP Karusel 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

27 
Žena 
Stro



pkov 
47 
Žena 
Treb

išov 
28 
Žena 
Treb

išov 
27 
Žena 
Treb

išov 
26 
Žena 
Trn

ava 
47 
Muž 
Tvrd

ošín 
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 

Pozná
mka 

Muž 
5 
Bratisl

ava 
Muž 
24 
Bratisl

ava 



Muž 
62 
Bratisl

ava 
Žena 
37 
Bratisl

ava 
Muž 
78 
Liptovský 

Mikuláš 
Muž 
81 
Ko

šice 
Žena 
92 
Se

nec 
Žena 
55 
Spišská Nová 

Ves 

Žena 
67 
Nové 

Zámky 
Muž 

 5
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 3
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 5
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
58 
Pezi

nok 
Žena 

 5
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
3 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
4 

Pezi
nok 

D
SS 



Žena 

 7
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
7 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 9
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
39 
Rožň

ava 
Muž 
40 
Zlaté 

Moravce 
Muž 
18 
Spišská Nová 

Ves 

Muž 
42 
Trn

ava 
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 
Poznámk

a 
Muž 
3

7 
N

itra 
Žena 
58 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
61 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
39 
Košice – okolie 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
30 
Bánovce nad Bebr. 
v kar. stredisku VDZ VS 

Financie 
Žena 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
69 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 



66 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
89 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
10 
Pr

ešov 
Muž 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
64 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
60 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
84 
Pezi

nok 



DS
S 

Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
73 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
52 
Košice 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
49 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
92 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
77 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
67 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 



Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
38 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 



72 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
65 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
44 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
26 
Námest

ovo 
Muž 
43 
Brezno 
v karanténnom stredisku 

Lešť 
Žena 
64 
Michal

ovce 
Žena 
95 
Košice – 

okolie 
Muž 
56 
Košice – 

okolie 
Žena 
49 
Pezi

nok 
Muž 



27 
Bard

ejov 
Žena 
64 
Dolný 

Kubín 
Muž 
76 
Pezin

ok 
DSS 

nový 
Muž 
31 
Bratisl

ava 
Žena 
23 
Banská 

Bystrica 
Žena 
78 
Bratisl

ava 
Žena 
86 
Bratisl

ava 
Žena 
88 
Bratisl

ava 
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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Komárno v karanténnom stredisku 

Žen
a 

3
2 

Rimavská 
Sobota 

 

Žen
a 

3
6 

Považská 
Bystrica 

v karanténnom stredisku 

Muž 4
9 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 3
9 

Vranov nad 
Topľou 

 

Žen
a 

2
1 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Muž 3
0 

Ružomberok v karanténnom stredisku 

Muž 1
8 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 3
5 

Prievidza v karanténnom stredisku 

Muž 8
0 

Považská 
Bystrica 

 

Žen
a 

1
5 

Michalovce neznáma vyšetrená v 
Michalovciach 

Žen
a 

2
0 

Bratislava  

Muž 2
4 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Žen
a 

5
4 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

4
5 

Spišská Nová 
Ves 

 

Žen
a 

4
1 

Bratislava  

Muž 3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
0 

Nové Zámky  

Žen
a 

6
2 

Senec  

Žen
a 

7
2 

Žilina  

Žen
a 

2
6 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
4 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Senec  

Žen
a 

6
3 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
7 

Pezinok v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

3
6 

Bratislava  

Žen
a 

9
0 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Muž 5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 1
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
0 

Košice 

Žen
a 

2
2 

Snina 

Žen
a 

7
3 

Martin 

Muž 4
3 

Košice 

Muž 3
7 

Lučenec 

Žen
a 

5
3 

Piešťany 

Muž 5
1 

Trnava 

Žen
a 

5
1 

Rimavská 
Sobota 

Žen
a 

4
2 

Dunajská 
Streda 



Žen
a 

2
7 

Bratislava 

Muž 3
8 

Bratislava 

Žen
a 

3
8 

Michalovce 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Poznámka 

Muž 4
0 

Zlaté 
Moravce 

 

Muž 3
7 

Prievidza  

Žen
a 

3
1 

Košice  

Muž 4
9 

Martin  

Muž 8
8 

Martin  

Muž 3
8 

Nové Zámky  

Muž 2
2 

Košice  

Muž 5
7 

Trnava  

Žen
a 

2
5 

Malacky  

Muž 1
8 

Trenčín  

Muž 6
0 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 6
6 

Trnava  

Žen
a 

5
9 

Bratislava  

Žen
a 

6
4 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 1
7 

Košice v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

6
5 

Martin  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Muž 6
7 

Košice  

Žen
a 

7
5 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Trenčín  

Muž 8
9 

Trnava  

Muž 3
1 

Levoča  

Žen
a 

3 Trenčín  

Žen
a 

5
4 

Trenčín  

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
9 

Trenčín  

Žen
a 

2
2 

St. Ľubovňa v karanténnej stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Kežmarok  

Žen
a 

4
0 

Košice – okolie  

Muž 6 Košice – okolie  
Muž 5

2 
Piešťany  

Muž 4
7 

Detva  

Muž 4
1 

Žilina  

Žen
a 

7
3 

Poprad  

Žen
a 

5
4 

adresa 
neuvedená 

v karanténnej stanici APZ 
BA 

Muž 1
1 

Bratislava  

Muž 4
5 

Námestovo v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
8 

Brezno v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
3 

Prievidza  

Muž 6
1 

Prievidza  

Muž 5
4 

bez adresy v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
6 

Bratislava  

Muž 8
1 

Prievidza  

Žen
a 

7
5 

Prievidza  

Muž 2
9 

Pezinok  

Žen
a 

3
5 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 



Muž 4
7 

Prievidza  

Muž 4
3 

Prievidza v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

7
1 

Prievidza  

Žen
a 

6
4 

Malacky  

Muž 2
2 

Sabinov v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
5 

Trnava  

Žen
a 

2
4 

Rožňava  

Žen
a 

4
2 

Pezinok  

Žen
a 

5
1 

Prešov  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 5
5 

Bratislava  

Muž 4
1 

Partizánske  

Žen
a 

4
2 

Partizánske  

Muž 5
4 

Trenčín  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

2
2 

Martin v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Topoľčany v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 2
5 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
5 

Bratislava  

Žen
a 

4
3 

Bratislava  

Muž 2
5 

Komárno v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
9 

Bratislava  

Žen
a 

5
4 

Bratislava  

Muž 4
5 

Partizánske v karanténe Gabčíkovo 

Muž 8
4 

Prievidza  

Žen
a 

8
3 

Prievidza  

Žen
a 

6
8 

Bratislava  

Žen
a 

7
6 

Nové Zámky  

Žen
a 

5
9 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 3
0 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
3 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2 Bratislava  



8 
Muž 2

7 
Vranov nad 

Topľou 
v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
4 

Prievidza  

Žen
a 

2
8 

Bratislava  

Žen
a 

2
1 

Trnava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

4
4 

Senec  

Žen
a 

4
6 

Malacky  

Žen
a 

2
8 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 5
8 

Malacky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
7 

Bratislava v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
4 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
9 

Nitra  

Žen
a 

4
1 

Piešťany  

Muž 3
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
4 

Nitra v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
5 

Trebišov v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
6 

Kežmarok v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

Šaľa  

Muž 2
3 

B.Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 4
2 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
7 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

2
8 

Banská 
Bystrica 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

3
3 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3 Spišská Nová v karanténnej stanici APZ BA 



2 Ves 

Žen
a 

2
8 

Bardejov v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
9 

Liptovský 
Mikuláš 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 2
4 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 5
0 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

6
1 

Žilina  

Muž 2
8 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
6 

Nové Zámky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
7 

Trnava v Gabčíkove 

Žen
a 

6
4 

Prešov  

Žen
a 

2
0 

Brezno  

Muž 2
1 

Čadca  

Žen
a 

4
8 

Čadca  

Muž 1
7 

B. Bystrica  

Muž 5
5 

B. Bystrica  

Muž 5
4 

Prešov  

Žen
a 

1
4 

Prešov  

Muž 4
0 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 4
0 

Spišská Nová 
Ves 

v Gabčíkove 

Muž 7
7 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
3 

Skalica  

Žen
a 

1
0 

Martin  

Muž 6
7 

Martin  

Muž 4
1 

Bratislava  

Žen
a 

2
7 

Košice adresa neznáma, vyšetrená v 
Košiciach 

Žen
a 

7
7 

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) 



Pohl
avie 

V
ek 

Názov okresu Poznámka 

Muž 3
7 

Košice – okolie  

Žen
a 

1
3 

Nové Zámky  

Muž 4
9 

Prešov  

Muž 4
4 

Košice – okolie v karant. stanici 
Piešťany 

Žen
a 

5
9 

Senec  

Žen
a 

3
0 

Pezinok  

Žen
a 

4
3 

Košice  

Muž 3
3 

Čadca  

Muž 3
6 

Bratislava  

Muž 2
3 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Poprad v karant. stanici 
Piešťany 

Muž 5
6 

Nitra  

Žen
a 

5
9 

Nitra  

Žen
a 

5
5 

Bratislava  

Žen
a 

2
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
0 

Trenčín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
9 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Dolný Kubín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
4 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
2 

Levoča v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
2 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
1 

Zvolen v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
8 

Turčianske 
Teplice 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
2 

Prešov v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
3 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
2 

Pezinok v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
5 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Dolný Kubín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
0 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen 2 Liptovský v karant. stanici APZ 



a 4 Mikuláš BA 
Muž 2

4 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

4 
Poltár v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

7 
Banská 

Bystrica 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2 Liptovský 

Mikuláš 
 

Muž 5
3 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
2 

Kežmarok v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

5
6 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
8 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
5 

Gelnica v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
1 

Bardejov v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
3 

Rimavská 
Sobota 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
9 

Piešťany v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Levoča v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
5 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
4 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
3 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Muž 7

6 
Prievidza 

Muž 7
0 

Košice 

Ženy 5
6 

Galanta 

Muž 5
5 

Trenčín 

Muž 4
9 

Stará 
Ľubovňa 

Ženy 4
6 

Košice 

Ženy 3
3 

Košice 

Ženy 2
6 

Partizánsk
e 

Muž 2
6 

Trenčín 

Muž 2 Košice 



5 
Muž 2

5 
Trenčín 

Ženy 2
2 

Košice – 
okolie 

Ženy 8 Senec 
Ženy 8 Senec 
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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
6

5 
Žilina 

Muž 5
8 

B. 
Bystrica 

Žen
a 

5
8 

Žilina 

Žen
a 

5
4 

Prešov 

Žen
a 

5
3 

Prievidza 

Muž 5
0 

Košice 

Muž 5
0 

Košice 

Žen
a 

4
8 

Trenčín 

Muž 4
6 

Prievidza 

Muž 4
1 

Kežmarok 

Muž 4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
3 

Prešov 

Muž 3
3 

Trnava 

Muž 3
0 

Michalovc
e 

Muž 2
9 

Skalica 

Muž 2
8 

Brezno 

Žen
a 

2
6 

Trnava 

Muž 2
4 

Bratislava 

Muž 2
4 

Trenčín 

Muž 2 Trebišov 
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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
7

0 
Bratislava 

Muž 5
9 

Piešťany 

Žen
a 

5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 5
2 

Bardejov 

Muž 5
2 

Čadca 

Muž 4
8 

Zlaté 
Moravce 

Muž 4
6 

Piešťany 

Muž 4
2 

Košice 

Žen
a 

4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
8 

Michalovce 

Muž 3
7 

B. Bystrica 

Muž 3
5 

Ružomber
ok 

Muž 3
4 

Kežmarok 

Žen
a 

2
7 

Žilina 

Muž 2
6 

Kežmarok 

Muž 2
6 

L. Mikuláš 

Žen
a 

2
5 

Prievidza 

Muž 2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Zvolen 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
1 

Snina 

Žen
a 

1
6 

Prešov 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Žen
a 
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Bardejov 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
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8 Bratislava 

Žen
a 

2
2 

Bratislava 
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a 

4
5 

Bratislava 
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a 

5
3 

Bratislava 

Muž 4
9 

Bratislava 

Muž 4
0 

Bratislava 

Muž 5
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
7 

Bratislava 

Muž 5 Bratislava 
Žen

a 
4

1 
Bratislava 

Žen
a 

1
8 

Bratislava 

Muž 4 Bratislava 



1 
Muž 3

3 
Bratislava 

Žen
a 

2
3 

Bratislava 

Muž 3
0 

Brezno 

Muž 4
4 

Kežmarok 

Žen
a 

4
6 

Levice 

Muž 5
6 

Liptovský 
Mikuláš 

Muž 5
7 

Nové Zámky 

Žen
a 

2
6 

Nové Zámky 

Muž 4
0 

Piešťany 

Muž 4
1 

Piešťany 

Muž 5
3 

Považská 
Bystrica 

Muž 4
0 

Revúca 

Muž 4
4 

Rimavská 
Sobota 

Muž 3
6 

Sabinov 

Žen
a 

5
7 

Sabinov 

Muž 3
9 

Sabinov 

Muž 3
8 

Sabinov 

Muž 4
7 

Sabinov 

Muž 4
0 

Sabinov 

Muž 3
4 

Sabinov 

Žen
a 

3
0 

Spišská Nová 
Ves 

Muž 3
7 

Trnava 

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) 
Pohl

avie 
Vek Názov okresu 

Žen
a 

3 Bánovce nad 
Bebravou 

Muž 29 Bardejov 
Žen

a 
64 Bratislava 

Žen
a 

68 Bratislava 

Muž 68 Bratislava 
Muž 4 Bratislava 
Žen

a 
9 Bratislava 

Žen
a 

43 Čadca 

Muž 24 Galanta 



Žen
a 

23 Hlohovec 

Žen
a 

64 Hlohovec 

Žen
a 

40 Martin 

Žen
a 

54 Michalovce 

Žen
a 

41 Nitra 

Žen
a 

80 Nitra 

Muž 65 Nové Zámky 
Muž 60 Prievidza 
Žen

a 
23 Rožňava 

Žen
a 

27 Rožňava 

Muž 25 Svidník 
Muž 43 Trebišov 
Muž 48 Trebišov 
Muž 68 Trenčín 
Muž 59 Trnava 
Žen

a 
21 Žiar nad Hronom 

Muž 63 Žilina 
Žen

a 
Nezn

ámy 
Bratislava 

Tretina nových prípadov je z ohrozenej skupiny, medzi pozitívnymi je deväť pacientov nad 60 rokov. 
Najmladším pacientom je trojročné dievčatko a najstaršou 80 – ročná žena. 

Slovensko naopak registruje v poradí už tretieho vyliečeného pacienta z ochorenia Covid-19. Ide o 39 – 
ročného muža, ktorý ležal na infektológii v bystrickej Rooseveltovej nemocnici. Minister zdravotníctva SR Marek 
Krajčí informoval, že v prípade rizikového pacienta s výraznými komplikáciami, ktorý je vo vážnom stave, nastalo 
mierne zlepšenie. 

29. marca 2020 (22 nových prípadov) 
- Muž (19), okres Malacky 
- Muž (24), okres Bratislava 
- Muž (26), okres Prievidza 
- Muž (26), okres Vranov nad Topľou 
- Muž (28), okres Trenčín 
- Muž (28), okres Vranov nad Topľou 
- Žena (33), okres Banská Bystrica 
- Žena (34), okres Bratislava 
- Muž (36), okres Senica 
- Žena (40), okres Bratislava 
- Muž (41), okres Bratislava 
- Muž (45), okres Ilava 
- Žena (47) Nové Zámky 
- Žena (49), okres Bratislava 
- Žena (53), okres Banská Bystrica 
- Žena (53), okres Trenčín 
- Muž (55) Trenčín 
- Muž (57), okres Bratislava 
- Muž (57), okres Nové Zámky 
- Muž (61), okres Trenčín 
- Žena (63), okres Topoľčany 
- Muž (73), okres Bratislava 
Pre porovnanie v susednom Česku je aktuálne potvrdených 2 837 prípadov koronavírusu. V nedeľu sa ich 

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

28. marca 2020 (22 nových prípadov) 
- Muž, okres Považská Bystrica 
- Muž, okres Prievidza 
- Žena, okres Košice 
- Muž, okres Galanta 
- Muž, okres Zlaté Moravce 
- Muž, okres Žilina 



- Žena, okres Senica 
- Žena, okres Humenné 
- Muž, okres Bardejov 
- Žena, okres Bratislava 
- Žena, okres Dunajská Streda 
- Muž, okres Partizánske 
- Muž, okres Bratislava 
- Muž, okres Považská Bystrica 
- Žena, okres Považská Bystrica 
- Muž, okres Bratislava 
- Muž, okres Prievidza 
- Žena, okres Považská Bystrica 
- Muž, okres Partizánske 
- Žena, okres Rimavská Sobota 
- Muž, okres Bratislava 
- Muž, okres Partizánske 
Kým na Slovensku napriek zvýšenému počtu testovaných ľudí zatiaľ dramaticky nestúpa počet nakazených 

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

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

27. marca 2020 (23 nových prípadov) 
- Žena, Okres Ružomberok, 
- žena, Okres Ružomberok, 
- Žena, Okres Ružomberok 
- Muž, Okres Rimavská Sobota 
- Žena, Okres Bratislava 
- Muž 
- Muž, Okres Martin 
- Žena, Okres Pezinok 
- Žena, UN Martin 
- Žena, Okres Zlaté Moravce 
- Žena 
- Muž, Okres Bratislava, 
- žena, Okres Prievidza 
- Žena, Okres Dunajská Streda, 
- žena, Okres Myjava, 
- muž, Okres Čadca, 
- Žena, Okres Kežmarok, 
- Muž, Okres Čadca 
- Muž, Okres Košice 
- Žena, Okres Dunajská Streda 
- Muž, Okres Dunajská Streda 
- Muž, UN Martin, 
- Žena, Okres Kysucké Nové Mesto 
Vo zverejnených číslach za piatok ešte nie sú zahrnuté testy, ktoré robili súkromné laboratóriá. Z infikovaných 

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

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

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

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

NCZI: 
0-14 rokov = 7.89% 
15-29 rokov = 24.44% 
30-44 rokov = 33.84% 
45-59 rokov = 21.05% 
viac ako 60 rokov = 12.78% 
26. marca 2020 (43 nových prípadov) 
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bardejov 
- muž, FN Trnava, okres Trnava 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica 



- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, záchytné stredisko Trenčín, okres Prešov 
- žena,Karanténa Gabčíkovo, okres Dolný Kubín 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Partizánske 
- muž, okres Banská Bystrica 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Žilina 
- muž, okres Piešťany 
- muž, okres Trnava 
- žena, okres Sereď 
- žena, okres Bratislava 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Bratislava 
- žena, okres Malacky 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Nitra 
- muž, okres Prešov 
- žena, okres Bratislava 
- žena, okres Bratislava 
- muž, okres Košice 
- muž, okres Ružomberok 
- žena, okres Martin 
- žena, okres Prievidza 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Prešov 
- muž, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Bardejov 
- žena, okres Ilava 
- žena, okres Stará Ľubovňa 
- žena, okres Lučenec 
- muž, okres Piešťany 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Nitra 
- prípad identifikovalo súkromné laboratórium 
Na Slovensku je momentálne jeden pacient s koronavírusom v kritickom stave, ktorý bojuje o život a je 

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

bol hospitalizovaný a žena po celý čas v domácej karanténe. 
25. marca 2020 (10 nových prípadov) 
– žena, karanténa Gabčíkovo 
– muž, karanténa Gabčíkovo 
– muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda – žena, okres Partizánske 
– muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie 
– žena, okres Považská Bystrica 
– muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska 
– žena, okres Zlaté Moravce 
Pacienti z okolia Banskej Bystrice postihnutí koronavírusom sú hospitalizovaní na infektológii v Rooseveltovej 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

– žena, FN Nitra, okres Topoľčany 
– žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná, okres Malacky 
– žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná 
– muž, FN Nitra, okres Nitra 
– žena, FN Nitra, okres Topoľčany 
– žena, drive RÚVZ Košice, okres Čadca 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda 
– žena, Bratislava-Kramáre, okres Senec 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Zvolen 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, okres Senec 
– žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
– žena, FN Trnava, okres Piešťany 
– žena, Bratislava-Kramáre, trvalé bydlisko Španielsko, prechodný pobyt okres Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, okres Malacky 
– žena, karanténa Gabčíkovo, okres Čadca 
– žena, ÚNV Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš 
22. marec 2020 (7 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo v nedeľu sedem nových prípadov nákazy novým koronavírusom (cestovateľská 

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

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

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

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

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

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

Slovensko má 41 nových prípadov nákazy koronavírusom, viac ako polovica z nich je z Bratislavy a okolia. Ide 



tak o doposiaľ najvyšší denný nárast tejto nákazy v našej krajine. Celkovo tak oficiálne evidujeme 178 prípadov 
tohto ochorenia. 

– muž, Revúca, cestovateľská anamnéza Česká republika 
– žena, ÚNV Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
– žena, ÚNV Ružomberok 
– muž, karanténa Gabčíkovo, Nové Zámky, cestovateľská anamnéza Rakúsko 
– žena, FN Nitra, Golianovo 
– žena, FN Nitra, Kočovce-Rakoľuby 
– žena, FN Trnava, Senica 
– muž, FN Trnava, Suchá nad Parnou, ČR 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Vysoká pri Morave, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Krtíš, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Meder, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Pezinok, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Ohrady, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Dolná Strehová 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– žena, Bratislava-Kramáre, Hrabovka, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Dunajská Streda 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
– žena, FNsP Prešov 
– muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko 
– muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko 
– žena, Michalovce 
– muž, RÚVZ, Košice, cestovateľská anamnéza 
20. marec 2020 (14 nových prípadov) 
– muž, karanténa Gabčíkovo, Humenné, návrat z Rakúska 
– muž, karanténa Gabčíkovo, Michalovce, návrat z Rakúska 
– žena karanténa Gabčíkovo, Jakubovany, návrat z Rakúska 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
– muž, Bratislava-Klenová, Malacky, Kontakt s osobou z rakúska 
– žena, UN Martin, 
– muž, UN Martin, 
– žena, UN Martin, 
– muž, FN Nitra, Hronovce, kontakt s COVID-19 
– muž, FN Trenčín, Moravské Lieskové 
– muž, FN Trenčín, Považská Bystrica 
– žena, FNsP Prešov, Spišská Belá 
– muž, ÚNV Ružomberok, Paríž 
19. marec 2020 (19 nových prípadov) 
– muž, domáca izolácia, Bratislava, Anglicko-cestovateľská anamnéza 
– muž, domáca izolácia, Bratislava 
– žena, domáci odber, Bratislava 
– žena, domáci odber, Bratislava 
– muž, domáci odber, Bratislava 
– muž, FN Trenčín, Nedašovce 
– muž, FN Trenčín, Trenčín 
-muž, FN Trenčín, Skačany 



– muž, FN Trenčín, Ilava 
– žena, FN Trenčín, Nová Dubnica 
– muž, FN Trenčín, Ilava 
– muž, FN Trenčín, Trenčianska Turná 
– žena, FN Trenčín, Trenčín 
– muž, FNsP Prešov, Giraltovce 
– muž, FNsP Prešov, Poprad 
– muž, FNsP, Prešov, kontakt s COVID-19 
– žena, infektológia Ružomberok, ČR-cestovateľská anamnéza 
– žena, infektológia Ružomberok, ČR-cestovateľská anamnéza 
– žena, domáca izolácia, odber cez RÚVZ Nové Zámky, Štúrovo, kontakt s COVID-19 
„Ak sa započíta aj prípad 84 – ročnej pani, ktorá zomrela, nie z dôvodu ochorenia COVID-19, tak je to spolu 

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

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

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

17. marec 2020 (25 nových prípadov) 
– 4 osoby, Bratislava 
– 4 osoby, Žilina 
– 3 osoby, Dunajská Streda 
– 1 osoba, Revúca 
– muž, domáca izolácia, Bratislava, 
– žena, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19, 
– žena, domáca izolácia, Bratislava, 
– muž, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19, 
– muž, domáca izolácia, Nové Zámky, kontakt s COVID-19, 
– žena, domáca izolácia, Prešov, 
– žena, hospitalizácia, Nitra, kontakt s osobou, ktorá bola v Maďarsku, 
– žena, hospitalizácia, Ružomberok, 
– dievča, domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19, 
– žena, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19, 
– muž, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19 
– dievča, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19, 
– muž, hospitalizácia, Revúca. 
Na poludnie ohlásil premiér Peter Pellegrini 12 nových prípadov pacientov s koronavírosom: 
„Toho času evidujeme 84 nakazených pacientov. Z toho 22 ľudí leží v slovenských nemocniciach, dvaja z nich 

sú momentálne na jednotke intenzívnej starostlivosti bez potreby umelej pľúcnej ventilácie. Zvyšok je v domácej 
karanténe s ľahším priebehom ochorenia.“ 

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

16. marec 2020 (11 nových prípadov) 
– žena a muž, Košice 
– dvaja muži, Svidník 
– žena, Trnava 
– muž, Trenčín 
– muž, Pezinok 
– dieťa, Prešov 
– žena, Rožňava 
– muž, Liptovský Mikuláš 
– muž, Sobrance 
15. marec 2020 (17 nových prípadov) 
– 5 prípadov, Bratislava 
– 5 prípadov (2 muži, 2 muži a 1 dieťa), Trenčín 
– 3 nové prípady, Nitra 



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

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

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

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

oddelení; pracoval v US Steel, muž bol vo Francúzsku 
– žena, Martin, 34 rokov, pozitívna cestovateľská anamnéza, má trvalý pobyt v Prahe a bola na lyžovačke v 

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

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

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

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

Zdroj: zoznam.sk, Foto: ilustračné 
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BKM Lučenec mieri na medzinárodnú scénu. 
LUČENEC. BKM Lučenec bude jedným zo štyroch účastníkov SBL, ktorí zabojujú v novom ročníku Alpsko-

jadranského pohára. Informoval o tom web basketliga.sk s tým, že Slovensko bude okrem Lučenca reprezentovať 
aj Inter Bratislava, Spišská Nová Ves a Levice. 

Súvisiaci článok 
Súvisiaci článokDo tímu BKM pribudol rozohrávač HawkinsČítajte 
„Tento pohár vnímame ako prestížnu záležitosť pre medzinárodnú reprezentáciu nášho klubu, mesta, 

partnerov a fanúšikov. Podľa našich informácií bude mať budúci ročník najkvalitnejšie zloženie v histórii. Myslíme 
si, že takáto medzinárodná konfrontácia bude pre slovenské kluby aj pozitívnym prínosom pre rozvoj slovenských 
hráčov. Taktiež je to odmena pre našich verných fanúšikov za ich dlhoročnú podporu. Verím, že s ich podporou 
dosiahneme v tejto konfrontácii dobré výsledky. Veľkým úspechom by bol postup zo skupinovej fázy,“ povedal pre 
basketliga.sk prezident BKM Lučenec Michal Matala. 

Prihlášku do Alpsko-jadranského pohára už podali tímy z ďalších šiestich krajín. 
((piano)) 

[Späť na obsah] 
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Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok 
V sezóne 2020/2021 budú hrať v medzinárodnej súťaži Inter Bratislava, Patrioti Levice, BKM Lučenec a BK 04 

AC LB Spišská Nová Ves. 

Bratislava 28. júna (TASR) - Do nového ročníka nadnárodného Alpsko-jadranského pohára sa prihlásili štyria 
zástupcovia Slovenskej basketbalovej ligy. V sezóne 2020/2021 budú hrať v medzinárodnej súťaži Inter 
Bratislava, Patrioti Levice, BKM Lučenec a BK 04 AC LB Spišská Nová Ves. Alpsko-jadranský pohár prechádza 

v tomto období transformáciou, či už z personálneho hľadiska, ale aj z pohľadu celkového smerovania súťaže. 
Slovenský basketbal bude výraznou súčasťou tohto procesu. Prihlášku do súťaže už podali družstva aj z ďalších 
šiestich krajín. “V ťažkých časoch, ktoré šport na Slovensku prežíva, sme veľmi radi, že môžeme priniesť aj 
pozitívne správy o účasti štyroch slovenských klubov v novom ročníku Alpsko-jadranského pohára. V súťaži sa 
okrem Patriotov z Levíc, pre ktorých to bude už šiesta sezóna, predstavia aj tradičné slovenské kluby s viacerými 
reprezentantmi na svojich súpiskách. Naša súťaž poskytuje možnosť kvalitnej medzinárodnej konfrontácie medzi 
tímami zo siedmich krajín a sme presvedčení, že cestou takejto konfrontácie môžeme priblížiť náš basketbal k 
úrovni susedných krajín. Na základe aktuálne prihlásených družstiev to vyzerá tak, že nasledujúci ročník bude 
veľmi atraktívny. Za všetkých spomeniem napríklad Legiu Varšava, ktorá dáva dokopy silný tím a pracuje na 
návrate na basketbalové výslnie, kde ako 7-násobný majster Poľska patrí,” vyjadril sa pre portál basketliga.sk 
jeden z členov vedenia súťaže Marek Imre. Levice sú jediné družstvom, ktoré je súčasťou súťaže od jej vzniku. 
“Sme jediný tím v Alpsko-jadranskom pohári, ktorý odohral doteraz všetkých päť ročníkov a nemáme dôvod, aby 
sme nepokračovali aj ďalej. Máme v družstve najviac slovenských reprezentantov, preto to berieme aj ako určitý 
záväzok, poskytnúť im medzinárodnú konfrontáciu. Keďže FIBA poháre sú len pre bohaté kluby a pre náš región 
je to priveľké sústo, tak Alpsko-jadranský pohár je ideálna súťaž,” uviedol generálny manažér Levíc Ladislav 
Garaj. Pozitívna odozva k účasti prišla aj od prezidenta BKM Lučenec Michala Matalu: “Tento pohár vnímame 
ako prestížnu záležitosť pre medzinárodnú reprezentáciu nášho klubu, mesta, partnerov a fanúšikov. Myslíme si, 
že takáto medzinárodná konfrontácia bude mať pozitívny prínos aj pre rozvoj slovenských hráčov. Taktiež je to 
odmena pre našich verných fanúšikov za ich dlhoročnú podporu.” Úplným nováčikom na nadnárodnej scéne budú 
Spišiaci. "O Alpsko-jadranskom pohári sme uvažovali až od ďalšej sezóny, ale v čase, keď Žilina ohlásila koniec v 
SBL a všetci vieme o problémoch v Komárne, sme sa nakoniec rozhodli prihlásiť už v tomto ročníku, aby sme 
vynahradili divákom, ale aj hráčom, menší počet zápasov. Som presvedčený, že táto medzinárodná konfrontácia 
nám všetkým pomôže napredovať. Očakávam hlavne dobrý a kvalitný basketbal, ktorý pritiahne ku nám do haly 
každého jedného fanúšika. Verím, že aj pre hráčov to bude väčšia motivácia hrať proti mimoslovenským 
družstvám. Chceme dôstojne reprezentovať klub, mesto Spišská Nová Ves a priniesť spišskonovoveskému 

https://mynovohrad.sme.sk/c/22435778/lucenec-bude-ucinkovat-v-alpsko-jadranskom-pohari.html
https://www.teraz.sk/sport/v-novom-rocniku-sutaze-az-styria/477069-clanok.html


fanúšikovi kvalitný šport," odznelo z úst generálneho manažéra Spišskej Novej Vsi Michala Búzu. Štvrtým do 

partie bude Inter Bratislava, ktorý tak nadviaže na predchádzajúci ročník. V ňom hral súťaže pod hlavičkou FIBA, 
konkrétne kvalifikáciu Ligy majstrov a skupinovú fázu Európskeho pohára FIBA. 
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Štefan Bugan Tomáš Prokop 
Bol vynikajúci líder na ľade a taký chce byť aj v pozícii šéfa hokejového hnutia. Včera uplynul presne rok od 

jeho zvolenia za prezidenta SZĽH a Miroslav Šatan pochopil, že na presadenie svojej vízie musí byť diplomat. 
Pri spoločnom cieli vieme nájsť spoločnú reč aj s Jurajom Kovalom, hovorí prezident Slovenského zväzu 

ľadového hokeja MIROSLAV ŠATAN 
Pri našom rozhovore si dáva veľký pozor na každé slovo a ošíva sa najmä pri otázkach na majiteľa Banskej 

Bystrice Juraja Kovala. Napätie medzi dvoma najsilnejšími mužmi v slovenskom hokeji je známe. Rozhovor 
robíme v sídle zväzu, no nie v Šatanovej kancelárii. 

„Nepustil som do nej ešte žiadne médium, nemôžem ani vás,“ slušne vysvetľuje hokejová legenda. Situácia s 
kanceláriou vystihuje náš pocit z celého rozhovoru: Šatan nám ukázal len časť svojich myšlienok, viaceré dôležité 
si nechal pre seba. 

„Bude len na rozhodnutí klubov, či peniaze využijú na vykrytie dlhov, jednorazové zaplatenie nových či 
zahraničných hráčov, alebo ich investujú do budúcnosti..“ 

Miroslav Šatan 
prezident SZĽH 
Čo sa vám za rok na poste prezidenta SZĽH podarilo dosiahnuť? 
„Rok prebehol rýchlo, nenudili sme sa. Po nástupe do funkcie som sa snažil navštíviť každý klub, stretnúť 

všetkých ľudí, ktorí pracujú pre slovenský hokej. Chcel som z prvej línie navnímať, v akých podmienkach pracujú 
a aké to majú ťažké. Získal som mnoho cenných informácií. Tento rok nás mierne zabrzdila koronakríza, ale stále 
je na čom pracovať. Po prázdninách nás čaká kongres SZĽH, na ktorom budeme s klubmi diskutovať a rozoberať 
viacero tém. Dôležité je si uvedomiť, že na kongrese budú zástupcovia klubov hlasovať nielen o finančnej 
stabilite, ale aj o charaktere a o budúcnosti nášho športu.“ 

Ak hokejové hnutie rozhodne, že zisk pôjde na pomoc klubov, ako to budete vnímať? 
„Je isté, že peniaze z majstrovstiev sveta pôjdu do klubov. Otázka je len, na aký účel sa využijú a ako z toho 

bude benefitovať slovenský hokej v budúcnosti. Treba odlíšiť požiadavky profesionálnych klubov a mládežníckych 
klubov. V hokeji však máme demokraciu. Ako kluby na kongrese rozhodnú, tak to bude platiť.“ 

V podcaste na zväzovej stránke ste povedali, že by to v tomto prípade vyzeralo ako rozdanie peňazí na jednu 
veľkú oslavu. Skúste vysvetliť váš výrok… 

„Mal som na mysli, že zisk z majstrovstiev sveta by mal byť dlhšie dávkovaný do klubov, aby zabezpečil rozvoj 
a prostriedky boli efektívne použité. Peniaze tak či tak skončia v kluboch, ale otázne je, na čo sa využijú. Každý si 
musí zvážiť, ktorá investícia pomôže slovenskému hokeju. Bude len na rozhodnutí samotných klubov, či peniaze 
využijú na vykrytie dlhov, jednorazové zaplatenie nových či zahraničných hráčov, alebo ich investujú do 
budúcnosti.“ 

Dozorná rada extraligy odvolala Richarda Lintnera z pozície riaditeľa Pro-Hokeja. Zo zväzu ste mali v 
minulosti snahu zobrať ligu celú pod seba, nielen športovo-technickú časť. Neukazuje sa, že by mala najvyššiu 
súťaž riadiť jedna organizácia? 

„Tieto diskusie tu v minulosti boli a tento názor mnohí zastávajú. Nová štvorročná zmluva bola s Pro-Hokejom 
podpísaná ešte za mandátu Martina Kohúta ako šéfa zväzu, preto tu máme zmluvný stav a rešpektujeme ho.“ 

Hovorí sa, že možno vznikne nová asociácia, počuli ste o tom? 
„Je zbytočné komentovať šumy, ktoré sa šíria. Okrem toho takéto rozhodnutie nie je na SZĽH, ale je v 

kompetencii samotných extraligových klubov, aby si vyhodnotili plusy a mínusy, ktoré by z takého kroku plynuli.“ 
Bude hokej stále patriť mimo vzorec financovania športov? 
„Veríme, že peniaze, ktoré sú zazmluvnené s ministerstvom školstva, prídu do konca roka v plnej výške. Čo 

sa týka budúcnosti, mali sme debaty so štátnym tajomníkom pre šport. Naznačil, že zámerom je, aby sa hokej aj 
futbal vrátili do vzorca, čo pre hokej nebude pozitívna vec. Možno by stálo za to zamyslieť sa aj nad tým, ako sa 
tento vzorec rozdeľovania financií tvorí a čo sa doň zaráta. Nemyslí totiž na nákladovosť športu. Tréningová 
jednotka alebo zápas pre mládež v hokeji stoja niekoľkonásobne viac ako pri iných športoch.“ 

FINANČNE MUSÍ POMÔCŤ ŠTÁT 
fotogaléria Miroslav Šatan Zdroj: TASR 
Ako to vyzerá s financovaním krajských akadémií? 
„Financovanie krajských akadémii vnímame ako kľúčový projekt, ktorý ma zabezpečiť existenciu budúcnosti 

dorasteneckého a juniorského hokeja ako súčasti nového výchovného procesu. Riešil by kvalitu, ktorú hľadajú 
mladí hokejisti a ich rodičia v zahraničí. Máme veľké množstvo chalanov od pätnásť do devätnásť rokov, ktorí 

https://sport.aktuality.sk/c/450707/miroslav-satan-problemy-su-ale-energia-a-chut-mi-ostavaju


odchádzajú za lepšími podmienkami von. Víziou SZĽH je, aby mal každý kraj svoju akadémiu. Momentálne sme v 
stave, že sme podpísali so všetkými ôsmimi vyššími územnými celkami memorandom o spolupráci a spoločne 
sme deklarovali záujem o výstavbu krajského centra. Spolufinancovanie bolo sľúbené aj od vlády a bude veľmi 
dôležité pre existenciu a zachovanie celého projektu, aby to tak aj zostalo. Vyrieši nám to nielen kvalitu prípravy 
pre dorast a juniorov, ale môže to pomôcť aj spoločnosti pri výchove šikovných a schopných ľudí.“ 

Extraligové kluby hovoria, že si nevedia predstaviť začiatok sezóny pri veľkom obmedzení návštevnosti na 
zimných štadiónoch. Čo na to hovoríte? 

„Hokej sa hrá pre divákov, samozrejme, že ich chceme mať na zimákoch. Nikto však nevie dnes povedať, ako 
bude vyzerať situácia na jeseň. Vítame rozhodnutie úradu hlavného hygienika, že kapacity športových arén sa 
môžu zaplniť z päťdesiat percent. To uľahčí situáciu.“ 

Najväčšie problémy hrozia dvom najvýznamnejším klubom – Slovanu Bratislava a HC Košice. Máte 
informácie, aká vážna je ich situácia? 

„Zatiaľ cítiť skôr obavy. Je však zbytočné teraz nad tým mediálne špekulovať. Čaká nás totiž obdobie, keď si 
kluby podajú prihlášky do súťaže. Počas leta potom prebehne licenčné konanie, uvidíme, ako sa s tým kluby 
vyrovnajú.“ 

Vy a majiteľ Banskej Bystrice Juraj Koval ste vnímaní ako dvaja najsilnejší muži v slovenskom hokeji. 
Verejnosť vníma medzi vami napätie. Koval mal na vašu adresu viaceré vyjadrenia, vy ste ho zas v podcaste 
SZĽH označili za emocionálne nestabilného. Aký je váš vzťah? 

„Všetci ľudia, ktorí v slovenskom hokeji robia, či už dlhodobo alebo krátkodobo, mu chcú pomôcť. Keď si to 
zadefinujeme ako náš cieľ, tak vieme v budúcnosti nájsť spoločnú reč.“ 

Po nástupe na pozíciu prezidenta SZĽH ste hovorili, že jeden z hlavných cieľov je spojiť rozdelené hokejové 
hnutie. Darí sa vám to? 

„Je v spoločnom záujme vytvoriť zdravé prostredie pre našu mládež a v budúcnosti sa snažiť dosiahnuť ďalšie 
úspechy na medzinárodnom poli. Za týmito cieľmi sa vieme zjednotiť a výsledok bude pozitívny.“ 

DOBRÉ VECI SA BERÚ AUTOMATICKY 
fotogaléria S Jurajom Kovalom vraj vedia nájsť spoločnú reč. Zdroj: TASR 
Vaši spolupracovníci Martin Kohút a Miroslav Valíček skončili tesne po medializovanej kauze s nákupom 

hokejok. Síce ste ju podrobnejšie vysvetlili, ale ich odchod môže navonok vyzerať ako vyvodenie osobnej 
zodpovednosti. Nebol ich odchod zle načasovaný? 

„Nie je ľahké pracovať pre zväz, ktorý je pod neustálym tlakom od klubov s rôznymi požiadavkami. Na 
Slovensku je viacero typov klubov – niektoré sú profesionálne, iné len mládežnícke a každý má iné vízie. Zväz 
musí hľadať riešenia, aby to vyhovovalo všetkým. Dobré veci sa nechvália, berú sa automaticky. Na druhej 
strane, kritika sa zbytočne šíri médiami a absorbuje ju zväz. Ich osobné rozhodnutia odísť z funkcií nám zostáva 
len akceptovať. Za všetko, čo pre slovenský hokej urobili, sa im treba poďakovať.“ 

„O téme generálneho manažéra som sa rozprával s viacerými kandidátmi, vrátane Bondru s Handzušom. Túto 
aj trénerskú otázku budeme riešiť začiatkom novej sezóny.“ 

Miroslav Šatan 
prezident SZĽH 
Z niektorých vašich vyjadrení cítiť sklamanie. Koľko energie vám zostalo spred roka, keď ste prevzali post 

šéfa zväzu? 
„Energiu a chuť pomáhať slovenskému hokeju stále mám. Vedel som, že tu bude veľa problémov, ktoré treba 

riešiť. Stále to tak zostáva. Technologická doba ponúka nové možnosti, ale vyžaduje aj zmenu výchovného 
prístupu k mládeži. Dva roky na tom pracoval Fín Jukka Tiikkaja a pokračuje v tom Ján Filc so skupinou 
regionálnych manažérov a inštruktorov. Mnohé aktivity síce navonok nevidno, ale ľudia vo vnútri hokejového 
hnutia nové prístupy registrujú a cítia. Niektorí sa k tomu stavajú kladne, iní zatiaľ s nedôverou.“ 

V pondelok sa uskutočnila videokonferencia IIHF. O čom sa na nej rozhodlo? 
„Kongres prebehol prvý raz elektronicky a schválilo sa na ňom viacero podstatných vecí. Funkčné obdobie 

prezidenta sa predĺžilo na päť rokov, volebný kongres sa presunul na budúci rok. Kalendár pre reprezentačné 
mužstvá sa zachoval. Uskutočnia sa šampionáty do 18 aj 20 rokov. Mali sme prednostné právo znovu sa 
uchádzať o šampionát osemnástok, čo sme aj využili. Počítame s aprílovým dátumom v Spišskej Novej Vsi. 

Potvrdili nám aj organizáciu olympijskej kvalifikácie koncom augusta v Bratislave.“ 
CHCÚ SA DOHODNÚŤ S RAMSAYM 
fotogaléria Craig Ramsay a vpravo Filip Krivošík. Zdroj: TASR 
Kontrakt reprezentačného trénera Craiga Ramsayho je zmrazený. Bude s tímom pokračovať ďalší rok? 
„Na dohode ešte budeme pracovať. Zatiaľ sme to neriešili, pretože je leto a najbližšia reprezentačná akcia 

bude až novembrový Nemecký pohár. Momentálne máme iné priority.“ 
Máte zdvojenú funkciu. Ste nielen prezident, ale aj generálny manažér reprezentácie. Vyhlásili ste, že na 

druhej pozícii si viete predstaviť len Michala Handzuša a Petra Bondru. Handzuš túto pozíciu nechce. Posunuli 
ste sa k dohode s Bondrom? 

„V minulosti som sa o tejto téme rozprával s viacerými kandidátmi a boli medzi nimi aj oni dvaja. Tému 
generálneho manažéra budeme rovnako ako trénerskú otázku riešiť začiatkom novej sezóny.“ 

Je pre vás prioritou človek, ktorý má skúsenosti z NHL? 
„Nemusí ich mať, hoci to považujem za výhodu. Budeme určite hľadať niekoho vhodného.“ 
Hovorí sa, že najbližší šampionát bude bez hráčov NHL. Máte aj vy takéto informácie? 
„NHL sa presunula na leto. Nevieme, kedy sa začne a skončí nový ročník. Majstrovstvá sveta sa odložili o dva 

týždne v porovnaní s pôvodným termínom, aby sa stihli dohrať všetky európske súťaže. Uvidíme, ako veľmi sa 
šampionát bude prelínať s play-off NHL. Je dovtedy ešte rok, ťažko predvídať, ako to bude vyzerať.“ 



Nedávno ste povedali, že každé miesto na zväze je nahraditeľné. Zvažovali ste počas posledného roka, či má 
význam pokračovať v pozícii prezidenta zväzu? 

„Pokiaľ v slovenskom hokeji vidím nadšených ľudí, ktorí chcú pracovať pre jeho budúcnosť, tak to význam 
má.“ 

Opýtame sa inak: Je pre vašu spokojnosť kľúčové dotiahnutie projektu akadémií a investovanie zisku z 
majstrovstiev sveta do mládeže? 

„Je pre mňa dôležité prepojiť celý systém výchovy mládeže aj so športom. Má to význam nielen pre samotný 
šport, ale pre celú krajinu. Chceme vytvoriť systém, v ktorom by sme rodičom hokejistu ponúkli kompletné 
prepojenie vzdelania so športom od základnej školy, cez hokejové akadémie až po univerzitný hokej. 
Vysokoškolsky vzdelaní športovci sú dnes aktívne vyhľadávaní na pracovnom trhu v rôznych oblastiach. Ak 
nastane súhra ľudí zvnútra hokejového hnutia a pomoc ľudí zvonka – krajských samospráv, vlády, ministerstva 
školstva - budeme na takom systéme pracovať a ponúkať riešenia. Máme na to šikovných a nadšených ľudí. Je 
to práca na dlhšiu dobu, ale budeme potrebovať súhru a podporu viacerých zložiek spoločnosti.“ 

Denník Šport 
[Späť na obsah] 
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Ako prvé ich v Rudňanoch upútali krásne lesklé guľôčky na listoch rastlín. Rosa? Nie, zdesili sa, keď sa im 
prizreli bližšie. To sa vyzrážala ortuť! “Pri teplom počasí sa vyparovala z neďalekého odkaliska a takto sa 
dostávala do sféry rastlín. A do prostredia ľudí,” hovorí Ondrej Hronec. V okolí skúmal rozsah zamorenia po ťažbe 
ortuti. Hoci bol závod už dávno zatvorený, ortuť sa z odkaliska šírila a naďalej sa šíri do prostredia. A ďalšie 
toxické ťažké kovy. Na rovnakom odkalisku nakrúcal pred dvoma rokmi filmový štáb rozprávku - druhý diel 
Perinbaby. 

Andrej Barát Spišská Nová Ves, Rudňany 

Keď prichádzame, Spiš sa ešte neprebudil z hmly. Dušanovi Bevilaquovi to pripomenulo, ako ešte pred 
niekoľkými rokmi práve počas inverzie nachádzali ľudia podobné guľôčky priamo v meste ortuť sa vyzrážala v 
odkvapových rúrach. 

Je očitým svedkom, ako ortuť na strednom Spiši ničila ľudí. Ako chemický inžinier sa dlhé roky v teréne 
venoval hygiene práce. Neskôr bol prednostom bývalého Okresného úradu životného prostredia v Spišskej 
Novej Vsi. Je tiež členom Spišského dejepisného spolku. 

“Spiš dal civilizácii a pokroku dosť. Konečne by sa mu to mohlo vrátiť. Aby tu mohli ľudia normálne žiť. Práve 
teraz je šanca, keď Európska únia chystá plán obnovy po kríze. Naskytla sa príležitosť za pomoci fondov EÚ 
naprávať resty z minulosti. Na Spiši by sa mohla zmeniť štruktúra poľnohospodárstva a hospodárenia v krajine.” 
Ako však môže byť poľnohospodárstvo spásou pre región poznačený baníctvom? 

Hory plné rúd. A jedu 
Baníctvo a hutníctvo sa na Spiši rozvíjali už za čias Keltov. V stredoveku región zmocnel vďaka podnikavosti 

nemeckých kolonistov, ktorých do Uhorska pozval kráľ Belo IV. po tatárskom vpáde, no najmä vďaka - 
Slovenskému rudohoriu. Spišská meď sa za Kolumba vyvážala do Ameriky, Indie. Zlato, striebro plnili kráľovské 
pokladnice. Práve vďaka bohatým náleziskám ďalších kovov si mohol Spiš dovoliť nádheru ako oltár Majstra 
Pavla v Levoči či Madonu v Ľubici. Ale za akú cenu? 

“Odhaduje sa, že za uplynulých 700 rokov, počas celej doby montánnych aktivít, uniklo na Spiši do životného 
prostredia 30-tisíc ton pár ortuti. A s nimi ďalšie sprievodné znečisťujúce látky. Ťažké kovy v polietavom prachu, 
oxidy síry, dusíka, uhlíka,” naznačuje pán Bevilaqua. 

Ortuť však prúdila do okolitej krajiny veľmi výrazne v 20. storočí počas činnosti bývalej ortuťovne v 
Rudňanoch, ktorá predstavovala monopol v celom Československu. Ortuťonosná ruda sa tu v rôznych 
prevádzkach ťažila a spracúvala zhruba do roku 1995 a pán Bevilaqua, ktorý dostal za úlohu založiť laboratóriá 
hygieny práce, v týchto závodoch meral kvalitu prostredia. 

Tunajší robotníci mali extra výhody. Iba šesťhodinovú pracovnú zmenu. Dlhé dovolenky, liečenia v Tatrách. 
Dostávali zadarmo desiatu. Často slaninu. “Pretože tuky viažu ortuť. Jej koncentrácie však boli vysoko nad 
normou. Šéf ma karhal za to, že hovorím robotníkom pravdu, akú majú kvalitu pracovného prostredia. Aj napriek 
tomu, že neskôr kúpili novú technológiu, úniky ortuti a ďalších toxických látok z pecí boli nehorázne. Ukázali nám 
zábery ortuťovne v Španielsku, robotníci tam chodili v čistých bielych montérkach. Z Rudnian ste vychádzali 
špinavý ako prasa. V Československu na to kašľali.” Zvyšky zo spracovanej rudy sa zvážali na odkalisko. A odtiaľ 
vody a vietor zvyšky ortuti a ďalších ťažkých kovov roznášali a dodnes podľa Bevilaquu roznášajú ďalej do okolia. 
Bevilaqua navštevoval ďalšie okolité banské, hutnícke či úpravárenské prevádzky. Smolník. Tiež Švedlár, kde na 
to, aby získali čistý kremeň, museli rudu čistiť kyselinou fluorovodíkovou. “Bola rozliata po celej hale po dlážke. 
Vošiel som dnu s topánkami a vyšiel von - bez podrážok. Kyselina sa neskôr dostala do podzemných vôd. 
Objavila sa v prameni pod kopcom. Doteraz tá budova stojí, nevieme, čo s tým,” pokračuje bývalý hygienik. 

“Komunisti sa snažili dať prácu ľuďom všade. Ale nerobili to efektívne. Pod zámienkou sociálneho zmieru ničili 
životné prostredie. Za každú cenu chceli udržať baníctvo, hutníctvo. Napríklad Kovohuty Krompachy. Kedysi 
vyrábali meď z našich rúd. Meď však skončila a tak dovážali koncentráty z Južnej Ameriky, ktoré nikto iný nechcel 



kupovať, pretože obsahovali veľké množstvo arzénu. Arzén šiel do ovzdušia v Krompachoch, nedalo sa tam žiť 
ani dýchať. Tak postavili vyšší, 100-metrový komín. Týmto sa však jedy dostali do ešte širšieho okolia,” hovorí 
Bevilaqua. 

Profesor Ondrej Hronec sa 35 rokov zaoberá ochranou a tvorbou životného prostredia, špecializuje sa na 
ťažké kovy v pôdach. Keď ešte pôsobil na Univerzite Veterinárneho lekárstva v Košiciach, riešili približne pred 30 
rokmi prípad, keď na družstve na strednom Spiši uhynulo naraz 290 oviec, ktoré sa pásli blízko podniku Kovohuty 
Krompachy. Pitva odhalila cirhózu pečene. “Spôsobila ju meď, ktorá sa z ovzdušia usádzala na pasienkoch,” 
spomína. Keď sa s kolegami zastavil v neďalekej obci Kluknava a hľadal lekára, jedna obyvateľka mu 
vysvetľovala, že oni sú len dedina žien. Chlapov tu nemáme. A čo, odišli do Ameriky? Nie, oni robili vo fabrike v 
Krompachoch. Nikto sa nedožil penzie. 

A neboli to len bane, rudy, prevádzky, čo poznačili spišskú krajinu. 
Ortuťové obilie, mäso, mlieko 
Na spišských družstvách sa podľa bývalého hygienika dlhé roky “rozšafné” používali umelé hnojivá - lacné 

superfosfáty z Afriky, ktoré takisto obsahovali ťažké kovy. Aby obilie neplesnivelo, osivá sa morili Agronalom, 
organokovovou zlúčeninou na báze ortuti. Dnes je Agronal zakázaný, no toto obilie sa (nielen) na Spiši dlhé roky 
sialo. Organoortuť je rozpustná vo vode, v biologických tekutinách, preniká do prostredia. 

A celkový výsledok? Stredný Spiš na mape Slovenska zobrazujúcej zamorenie ortuťou v pôde suverénne 
“svieti”. Mapa sa objavila už v roku 1994 v Stratégii štátnej environmentálnej politiky v okrese Spišská Nová Ves. 

Už v čase prípravy tohto dokumentu boli známe ďalšie závažné výsledky meraní z regiónu Spiša. V mase 
dobytka a oviec bola norma na ortuť prekročená päťnásobne, vo vnútornostiach 15-násobne. V kravskom mlieku 
dvojnásobne. V mase poľovnej zveri 70-násobne. 

A v mase rýb z vodnej nádrže Ružín dokonca 87-násobne! “Doteraz je ortuť v pôdach, v ovzduší, dnes to však 
nikto poriadne nemeria. V tejto pôde by sa nemali pestovať potraviny, nemali by sa chovať zvieratá na mäso či 
mlieko. Ortuť nesmrdí. Nie je vidieť. Prejavuje sa nenápadne, zákerne. Ukladá sa v ľudskom tele a prejavuje sa 
pomalými zmenami,” prízvukuje Bevilaqua. 

Podľa zistení talianskych vedcov stačí už veľmi malá koncentrácia ortuti na to, aby spustila v detskom 
organizme závažné zmeny. Poškodí pamäť, pozornosť, motoriku, schopnosť reči, môže byť príčinou mentálnej 
retardácie. Štúdia vyšla v časopise International Journal of Environmental Research and Public Health pod 
názvom Mercury in Children (Ortuť u detí). 

V prípade jedovatých PCB látok, ktoré zamorili okolie podniku Chemko Strážske, robili slovenskí vedci a lekári 
dlhoročnú štúdiu. Sledovali deti žijúce v tejto oblasti od narodenia do puberty a zistili závažné vplyvy. Podľa 
spoluautora štúdie farmakológa Tomáša Trnovca sa podobne komplexný a dlhoročný výskum na Spiši nerobil. 
Podlá Bevilaquu by si z neho nikto aj tak nerobil ťažkú hlavu. Načo. “Akoby sa na otrávenú krajinu Spiša aj tak 
zabudlo,” mieni. Veď ortuťovňa už 30 rokov nie je. Už nežije veľa ľudí, ktorí by si ju pamätali. Z hlavnej budovy 
starého závodu nezostalo nič. Zvyšné budovy nechali, aby ich “vybývali” Rómovia. V okolí Rudnian sa pestuje, 
chová. Náhodne oslovujeme ľudí, ktorí tu žijú. Vypočujeme si repliku, že ak sa aj niečo do zeme dostane, zem si 
s tým poradí. Neporadí. Atómy ťažkých kovov sa v prírode nerozložia, iba sa zmenia na organokovové molekuly, 
ktoré prenikajú do živých organizmov a končia aj v citlivých orgánoch ľudského tela. “Jasné, že mám záhradku. 
Pestujem si zeleninu, aj ju jem. Nijako to neriešim. Viem, že tu kedysi také čosi bolo. Ale veď závody už dávno 
nefungujú,” bezstarostne skonštatuje ďalší pán. 

Odborníci a vedci, ktorí desaťročia upozorňovali na environmentálnu záťaž na Spiši, pripravovali riešenia, 
neveriacky krútia hlavou. 

Olšo 
Nad odkaliskom a rozpadávajúcimi sa budovami Nového priemyselného závodu v Rudňanoch sa vypínajú tri 

kopce. Stožky. V 90. rokoch boli žlté. Pôdu bez života obrastali schnúce stromy, po tom, čo ich obloha pravidelne 
kropila a vysúšala oxidmi síry. V 90. rokoch stačila iskra a Stožky zhoreli. Dnes sa zelenajú. 

Bujná, krásna zeleň prerastá aj pozemky v obci Olšo, ktorú štát nariadil vysťahovať, keď sa zistilo, že ľudí 
ohrozujú toxické látky z banských a hutníckych prevádzok a z odkaliska. Nezbúrali sa však všetky domy, niektoré 
dodnes stoja. Podaktorí ľudia jednoducho nechceli odísť z rodnej hrudy, nech už im odborníci rozprávali 
čokoľvek. 

“Lenže ťažké kovy sa kumulujú v ľudskom tele, prichádzajú doň skrz potravové reťazce, rastliny alebo z 
ovzdušia. Usádzajú sa v hrubom čreve, tenkom čreve, v pečeni, ľadvinách, mozgu. Z niektorých orgánov tela sa 
nikdy nevyplavia. Nie sú ako horčík alebo vápnik, ktorý vylúčime. Keď sa organizmus nasýti ťažkými kovmi, 
odumiera. Možno mal človek medzitým chrípku. Povie sa, že mal horúčku a zomrel na chrípku. Nie je to pravda,” 
upozorňuje pán Hronec. Keď odoberal vzorky pôdy v už vysťahovanej obci Olšo, prekvapený stretol staršieho 
obyvateľa. Dali sa do reči. Penzista vysvetľoval, že sa musel vrátiť, lebo tu sú jeho korene. Ako ste tu žili? Tak 
ako všade. A čo ste pestovali? Koreňovú zeleninu. A vráti sa celá rodina? Už nie. Prečo? Manželka zomrela “na 
pečeň”, keď mala 40 rokov. Syn zomrel, keď mal 10. Rád sa tu hrával. A najradšej zo všetkého mal mrkvu, ktorá 
sa nám urodila, bola krásna, taká červená. Viete, že to ju ťažké kovy tak vykrášlili?! Veď bola jedovatá! “Vravel 
som mu - veď vy sa vraciate do hrobu, to je nezmysel! Mnohí ďalší ľudia sa na mňa obracali, že chcú svojim 
deťom odtiaľto odovzdať pôdu, ktorú vlastnia a čo treba robiť? Hovoril som im, že ak im chcú dať túto pôdu, tak 
im dávajú rakvu,” opisuje profesor Hronec. 

Jedovatá pôda? To neprekáža 
Dnes tu vyrástlo súkromné kúpalisko Riviéra Olso, oproti je mäsiarstvo, vynovené rodinné domy. Zastaví sa 

pri nás mladší muž. Ukazuje na Stožky, že otec robil v závode v Rudňanoch. Zomrel na rakovinu. Syn teraz býva 
tu. “A je tu dobre.” 



Predávajú sa tu lacno pozemky. “Keď sa k nám prídu na obecný úrad opýtať, odporučíme im, aby ich 
nekupovali. Tí, ktorí sa neopýtajú a kúpia, bohužiaľ,” skonštatuje Marek Virág, starosta Markušoviec, pod ktoré 
spadá územie bývalej obce Olso. Pred dvomi rokmi priniesla televízia TA3 príspevok o ľuďoch, ktorí darmo čakali 
na stavebné povolenie. Ministerstvo životného prostredia vtedy potvrdilo, že toto územie nie je vhodné na bytovú 
výstavbu, pestovanie plodín či chov zvierat. 

Pavol Sedmák z Riviéry Olšo nás presviedča, že obec vysťahovali nespravodlivo. “Nikto nikdy nerobil rozbor. 
Ortuť tu nebola nikdy v živote potvrdená,” hovorí s tým, že nám zašle výsledky geologického prieskumu z rokov 
2015 a 2016 Spätne mu však čítame priamo zo záverečnej správy, že prieskum potvrdil prekročené hodnoty ortuti 
a antimónu vo vrchnej časti pôdy na určitých miestach. Hoci aj napriek tomu správa nevylučuje využitie územia 
pre “bežné užívanie a trvalé osídlenie”. Odporúča však obyvateľom, aby nepestovali zeleninu, iba okrasné 
rastliny. 

Pýtame sa pána Sedmáka, či nemá problém s tým, že žije na pôde, ktorá je natoľko otrávená, že si z nej 
nemôže odtrhnúť ani obyčajnú malinu. Nemá. 

Podľa profesora Hronca ťažké kovy ostanú v pôde aj 300 rokov. “A odkalisko pri Rudňanoch? Je to jedna z 
najstrašnejších vecí v tejto republike. Už dávno malo byť zakryté a izolované od prostredia, aby sa z neho 
škodlivé látky nemohli ďalej šíriť.” 

Rastú tam stromy. Musí to byť čisté. 
Scenéria odkaliska pri Rudňanoch je však podmanivá, ako z iného sveta. Zo sivého, čierneho a hnedého 

piesku vyrastajú sviežozelené ihličnaté stromy. Fantastická “pláž” sa tiahne celým údolím pod Stožkami. 
Nemožno sa čudovať, že toto miesto oslovilo filmový štáb pre nakrúcanie druhého dielu Perinbaby. 

V apríli 2018 na odkalisku stavali dekorácie. Nakrúcanie prebiehalo od polovice októbra do polovice novembra 
v Spišskom okrese. Deanu Jakubiskovú, manželku režiséra Juraja Jakubiska, otázky ohľadom ortuti zaskočili. 
Nikto, s kým na Spiši rokovali, ich neupozornil na to, že odkalisko je zamorené ortuťou a ďalšími ťažkými kovmi. 
"Nikto nám nepovedal nič. Ani primátor Spišskej Novej Vsi, s ktorým sme rokovali. Mali sme komparzistov z 

okolitého prostredia a ani domáci nám nepovedali, že by to tam bolo také dramatické, ako hovoríte. Všetci sa 
správali veľmi slušne, všetko vyzeralo byť v poriadku. Teraz sa cítim ako medzi dvomi mlynskými kameňmi. Na 
jednej strane sa od novinára, po dvoch rokoch, dozvedám nejaké informácie, ktoré nie sú pozitívne a sú pre mňa 
prekvapivé, a ak by boli pravdivé, nastal by problém. Ale na druhej strane všetko prebehlo z profesionálnej 
stránky tak, ako malo. A nič sa nikomu nestalo." 

Pani Jakubisková presviedča, že nakrúcali úplne prirodzene, tak aby nikto neprišiel do kontaktu s materiálom 
na odkalisku. Nebol tam zápach (lenže ortuť nijako nezapadla). Žiadne guľôčky nevideli a za dva roky sa u nikoho 
neobjavili zdravotné problémy. “Keď sme prišli na obhliadku miesta, videli sme, ako sa tam kúpe pár rómskych 
detí. Keď vidíte, že tam chodia ľudia, napadne vám niečo? Rastú tam stromy. A pre každého človeka je 
prítomnosť vegetácie známkou toho, že prostredie je zdravé,” hovorí pani Jakubisková. "Na základe informácií od 
vás, som si zisťovala odborný názor. Bolo mi povedané, že v časovom rozpätí a dĺžke, v akom sme sa pohybova li 
na odkalisku, kde sme nakrúcali iba časť filmovacích dní, v kombinácii so všetkými opatreniami a zabezpečeným 
zázemím pre štáb a účinkujúcich nemohlo prísť počas nakrúcania k takému zasiahnutiu, aby mal niekto 
zdravotné následkami. Ani neprišlo. Mali sme pre štáb a účinkujúcich stany s vlastnou podlahou, karavany, 
obytné kontajnery. Nevarili sme z potravín vypestovaných na zamorenej pôde. Vodu úžitkovú i pitnú sme si 
dovážali. Bývali sme v Spišskej Novej Vsi, kde sme trávili voľný čas i čas príprav, tu sme mali i zázemie pre 

práce na prípravách a nakrúcanie. Ale ak by sme v prostredí, ktoré je na odkalisku, žili nepretržite rok, dva či viac, 
bolo by to nebezpečné. A boli by následky na zdraví. Čo je alarmujúce pre tých, ktorí priamo na takto zamorenej 
pôde roky žijú. A pre svoju dennú potrebu produkujú v tomto prostredí i to, čo si dajú na stôl," dodáva. 

Laický pohľad na zelené stromy môže byť zradný. Ako už naznačil profesor Hronec, mnohé rastliny v tejto 
oblasti vďačia za svieže a sýte farby práve ťažkým kovom. Pýtali sme sa starostu Markušoviec, či filmárov naozaj 
neupozornil na riziká. “Boli za mnou, hovorili sme o tom. Vyzeralo to, že to nie je nebezpečné. Pokiaľ tam človek 
nie je dlhší čas, pokiaľ tam nebýva. Môžete tam prísť na päť hodín a nič sa vám nestane.” 

Odborníkov zaráža zľahčovanie starej environmentálnej záťaže, ktorá sa na Spiši ukladala vo vrstvách. 
“Riziko stále trvá. Ale ľudia akoby strácali pamäť. Myslia si, že ich sa to netýka,” hovorí pán Hronec. Spomína si 
na jednu z posledných návštev odkaliska pri Rudňanoch, ktoré už bolo dávno “odstavené”. Do nákladného auta 
naberali materiál. “Pýtal som sa, čo robíte? Vodovod v Tatrách, v Mlynčekoch, a týmto zasypeme rúry. Ľudia, ale 
veď tam je ortuť, otrávite celú dedinu! Mávli rukou. Veď je to dobrý piesok… Nikto sa nepoučil.” 

Otrávené huby aj včely 
Kto neverí, že okolitá krajina je nasýtená ortuťou, nech si nazbiera jedlé huby a pošle ich na rozbor. Analýzu 

urobila v roku 2014 Katedra chémie Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre (SPU). Huby nazbierané z odkaliska, Olša, Rudnian a ďalších lokalít porovnávali so vzorkami z 
rokov 1990 a 1991. Aj po štvrťstoročí sa potvrdili nadlimitne hodnoty ortuti, ale tiež olova, medi, zinku. 

Podobný rozbor na ťažké kovy urobil aj Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku. Nevedeli zistiť, prečo im v 
regióne hynú včelstva. Vysoké koncentrácie ortuti a ďalších kovov objavili v plastovom peli. Živia sa ním mladé 
včely. “Boli otrávené skôr, ako stihli dospieť,” poznamená pán Bevilaqua. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v 
lokalite Rudňany monitoruje kvalitu podzemnej vody. “Na lokalite bolo analýzou rizika znečisteného územia 
identifikované v roku 2015 zdravotné riziko pri používaní vody zo studní na pitné účely, používania vody na 
umývanie, z konzumácie zeleniny zo záhrad a z dermálneho kontaktu s pôdou. Z výsledkov monitoringu vyplýva 
prekročenie nadlimitných hodnôt pre antimón v jednom monitorovacom objekte,” vyratúva v odpovedi ministerstvo 
životného prostredia. 

Pán Bevilaqua aj profesor Hronec, ktorí sa problematikou zaoberajú dlhé roky, poukazujú na to, že v 
materiáloch ministerstva sa postupne zmenšuje problémové územie. Kým pred rokmi to bol celý stredný Spiš, 



dnes sa sledovaná oblasť zúžila len na okolie Rudnian. Pýtame sa, či to znamená, že environmentálna záťaž v 
širšom okolí už nie je taká významná. Ministerstvo odpovedá, že sa prioritne venujú bodovým zdrojom 
znečistenia. “Rozptýlené znečistenie pôdy nebolo doteraz predmetom žiadneho sanačného projektu, nakoľko 
aktuálne je nevyhnutné sanovať zdroje znečistenia.” 

Aké je riešenie? Skrýva sa v poľnohospodárstve. 
Hnoj 
Veľmi efektívnom spôsobom je pestovanie konopy. Dokáže vyťahovať ťažké kovy z pôdy, a navyše je odolná 

voči suchu. V Spišskej Belej kedysi fungovali ľanárske závody. Podobné vlastností má aj preklínaná repka. Ak sa 
má niekde pestovať na výrobu bionafty, tak prečo nie prioritne v oblastiach, kde by sa nemali vyrábať potraviny? 

“Najjednoduchší spôsob je však zapracovanie organickej hmoty do pôdy. Vhodný je maštaľný hnoj,” 
naznačuje chemik Ján Tomáš z SPU. V 80. a 90. rokoch minulého storočia robili spolu s profesorom Hroncom 
vegetačné pokusy s humínovými kyselinami, humátmi aj so zeolitom. Všetky tri substráty znižovali stav ťažkých 
kovov v pôde. A navyše dokázali zadržať ťažké kovy takým spôsobom, aby nevstupovali do potravových 
reťazcov. Lenže nebola a stále akosi nie je ochota. A nájsť v dnešnej dobe dostatok organickej hmoty na 
rekultiváciu znie takmer ako sciencefiction. Na Slovensku sa totiž dramaticky znížili stavy hovädzieho dobytka. “Aj 
pred dvomi rokmi sme boli na ministerstve pôdohospodárstva, diskutovali sme na túto tému. Naznačili sme, že 
treba znova urobiť celoplošný prieskum. No odvtedy sa nerobilo nič. Je to tiež otázka peňazí,” dodáva pán Tomáš 
s tým, že zníženie škodlivých látok v prostredí stredného Spiša určite nastalo. “No určite nie natoľko, aby sme 
mohli povedať, že to nie je zdraviu škodlivé.” 

Aj napriek tomu to vníma podobne ako pán Bevilaqua. Ako príležitosť. Na vytvorenie projektu. Na využitie 
znalostí včelárov, mykológov, botanikov pri efektívnom biomonitoringu. Na posilnenie tímu odborníkov, pretože 
mnohí, ktorí zasvätili život náprave starých environmentálnych záťaží, odchádzajú či už odišli do dôchodku. 

Alebo si môže spoločnosť povedať, že vlastne nič také vážne sa nedeje. Nič nesmrdí, nič nie je vidieť, hrozba 
už dávno pominula, veď všetci vyzerajú byť zdraví. Áno, to všetko je pravda, ak sa spoločnosť rozhodne ďalej žiť 
v rozprávke. 

—- 
Ortuť nesmrdí Nie je vidieť. Prejavuje sa nenápadne, zákerne. 
Dušan Bevilaqua 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Na východe pribudli traja noví nakazení 
[27.06.2020; Korzár; región, inzercia; s. 6; MONIKA ALMÁŠIOVÁ] 

 
 

Na Slovensku sa počet zvýšil o 13. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Vo štvrtok sa na Slovensku vyšetrilo 1 515 vzoriek. Vírus SARS-CoV-19 sa 

nachádzal v trinástich z nich. 
Najviac, až sedem chorých, pribudlo v okrese Čadca. V okrese Bánovce nad Bebravou sú ďalší dvaja 

nakazení a mimo východného Slovenska je evidovaný ešte jeden prípad z Brezna. 
Na východe štatistiky uvádzajú tri nové ochorenia Covid-19. Dvaja nakazení muži sú z okresu Michalovce a 

jeden z okresu Spišská Nová Ves. Podľa štatistických údajov Národného centra zdravotníckych informácií nie je 

zaznamenané nové úmrtie, 
vyliečili sa ďalší traja pacienti. Stúpol počet hospitalizovaných s potvrdeným ochorením na päť osôb, z toho na 

jednotkách intenzívnej starostlivosti sú traja nakazení. 
Stav ani jedného si nevyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. 
MONIKA ALMÁŠIOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Biela kvapka v mori 
[27.06.2020; ARCH; Realizácie; s. 26,27,28,29,30,31; Roman Žitňanský] 

 
 

COVP Bratislava ENDORFINE 
Rekonštruovaný objekt Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve (COVP) je súčasťou 

vzdelávacieho komplexu zo šesťdesiatych rokov. Jeho súčasťou sú okrem samotného objektu aj budovy 
internátu, SOŠ a bývalých administratívnych alebo edukačných budov, ktoré sú prenajímané na rôzne účely. 
Objekty sú prepojené veľkorysými, prevažne zelenými verejnými priestormi, s hustou stromovou výsadbou a jeho 
súčasť tvoria aj exteriérové športové plochy. Areál, napriek prevládajúcej vysokej zeleni, pôsobí zanedbaným 
dojmom, všetky objekty, ako aj spevnené exteriérové plochy čakajú na svoju rekonštrukciu. 



Samotný objekt COVP je halového charakteru, zaberá najväčšiu plochu z celého areálu a má dve podlažia. 
Vnútorne je tvorený veľkopriestorovou halou skúšobných dielní cez celé dve podlažia a edukačno-servisným 
traktom po dvoch stranách objektu (vo forme písmena L) na dvoch podlažiach. 

Rekonštrukcia v zásade zachováva pôvodné priestorové členenie priestoru, nedá sa v tomto prípade hovoriť 
o funkčných alebo organizačných zmenách. Je to viac modernizácia, ktorá zo zanedbanej skúšobnej haly vytvára 
moderný a čistý priestor na jeho ďalšie užívanie. Najväčšiu zmenu je badať v skúšobnej hale, ktorá je obnažená 
a vyčistená od pôvodných nánosov a je fyzicky rozdelená novými mobilnými priečkami na štyri časti do kríža. Tie 
sú medzi sebou prepojiteľné a vytvárajú tak flexibilný priestor. Priestoru dominuje biela farba, ktorá spolu 
s rekonštruovanými svetlíkmi presvetľuje celú halu a vytvára príjemné pracovné prostredie. 

Bočné dva trakty tvoria objekty hygienických zariadení a šatní na prízemí a kancelárskych priestorov a učební 
na časti prízemia a poschodia. Tie sú situované v ich pôvodných polohách, ide teda opäť o kvalitne prevedenú 
modernizáciu. Priestoru opäť dominuje biela farba, ktorá v kombinácii s modrými zariaďovacími predmetmi 
(skrinky) a modrými podlahami, resp. obkladmi dodáva objektu hravosť. Priestory sú zatiaľ nezariadené, preto ich 
finálna premena ešte len čaká. 

Nemalá časť finančných prostriedkov je „utopená“ v neviditeľných alebo technologických úpravách objektu. 
V objekte sú nové všetky inštalácie vody, elektriny alebo TZB. Dažďová voda zo strechy je zadržiavaná 
v okolitom rastlom teréne. 

Rekonštrukcia exteriéru objektu je utilitárne poňatá, objekt je zateplený zo všetkých strán, vymenené okenné 
a dverné otvory sú v pôvodných polohách. K novým elementom patrí exteriérové únikové schodisko a prekrytie 
hlavného vstupu do budovy. To je tvorené oceľovými prvkami na čierno natretého pororoštu. 

Celkový dojem z rekonštrukcie je uspokojivý. Biela farba v interiéri a jeho vyčistenie dodáva objektu punc 
novoty a moderného pracovného prostredia, v ktorom sa máte chuť vzdelávať. V exteriéri je badať snahu 
architektov o ľahkú expresívnosť – veľké kontrastné nápisy či čierne pororoštové oceľové prvky, ktoré pôsobia 
trochu banálne, najmä v kontexte jednoduchého tvaroslovia bieleho halového objektu. Objektu chýba 
dopovedanie v podobe bezprostredných verejných priestorov, prístupových komunikácií, okolitej zelene, ktorá 
zostala viac-menej v pôvodnej podobe vzhľadom na obmedzený rozpočet a možno aj nedostatočnú ambíciu 
objednávateľa o zveľadenie zanedbaného okolia. 

V danej situácii sa len ťažko hodnotí celkový výsledok a architektúra bez kontextu, za ktorého premena 
vznikala, finančných možností a celkových ambícií celého školského areálu. Je to jedna z mála rekonštrukcií 
existujúcich školských objektov, financovaných z operačného programu IROP 2014 – 2020, kde bol spracovaný 
projekt architektami. Nie som si istý, či je v poriadku, že sme zľavili zo svojich kritérií až natoľko, že sa nám takýto 
postup a jeho výsledok, ktorý by mal byť úplnou samozrejmosťou, zdá ako malé víťazstvo. Je to ďalšia malá 
kvapka v mori zanedbaných objektov školských areálov, ktoré stále čakajú na svoju ďalšiu šancu. Treba len 
dúfať, že toto sucho čoskoro prejde, a aj vďaka takýmto intervenciám, novým Cvernovkám a iným dobrým 
príkladom nás čaká obdobie výdatných dažďov, kde sa budeme naozaj baviť o komplexných a koncepčných 
premenách. 

Roman Žitňanský 
—- 
Rekonštrukcia COVP, Ivánska cesta 21, Bratislava 
Investor: Stredná odborná škola Ivánska cesta a Bratislavský samosprávny kraj 
Autori: Tomáš Dupkala, Štefan Petras, Matúš Repka, Pavol Ružbarský, spolupráca: Milan Árendás a kolektív 

ENDORFINE 
Projekt: 2016, realizácia: 2019 – 2020 
Zastavaná plocha: 4 041 m2, úžitková plocha: 4 889,55 m2 
Stavebné náklady: 2 030 845 EUR bez DPH 
Foto: Ľubo Fussek www.endorfine.sk 
—- 
Pavol Ružbarský 
*1978 Lučenec °2003 FA STU Bratislava 
Matúš Repka 
*1979 Spišská Nová Ves °2005 FA STU Bratislava 

Štefan Petras 
*1977 Kežmarok °2003 FA STU Bratislava 
Tomáš Dupkala 
*1979 Žilina °2003 FA STU Bratislava 
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14. Pribudlo 13 prípadov nákazy koronavírusom 
[27.06.2020; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 8; tasr] 

 
 

BRATISLAVA Vo štvrtok na Slovensku pribudlo 13 prípadov nákazy koronavírusom, celkovo sa urobilo 1 515 
testov. V nemocniciach sa s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň nachádza aktuálne 14 pacientov. 



Pozitívne testovaní pacienti pochádzajú z okresov Čadca (7), Michalovce (2), Bánovce nad Bebravou (2), 
Spišská Nová Ves (1) a Brezno (1). Pozitívne testovaných bolo sedem žien a šesť mužov. “Traja pacienti sú na 

JIS, nikto nie je na umelej pľúcnej ventilácii,” uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Počet obetí 
zostáva na čísle 28. Tasr 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Pribudlo trinásť prípadov nákazy 
[27.06.2020; Šport; ZO SVETA, Z DOMOVA; s. 15; Ján Felix] 

 
 

Vo štvrtok na Slovensku pribudlo 13 prípadov nákazy novým koronavírusom, celkovo sa urobilo 1515 testov. 
V nemocniciach sa s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň nachádza aktuálne 14 pacientov. Celkovo 
krajina doteraz eviduje 1643 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo 
1455 ľudí, za štvrtok sa vyliečili traja. Pozitívne testovaní pacienti pochádzajú z okresov Čadca (7), Michalovce 
(2), Bánovce nad Bebravou (2), Spišská Nová Ves (1) a Brezno (1). Pozitívne testovaných bolo sedem žien a 

šesť mužov. 
Vo štvrtok nepribudlo žiadne úmrtie pacienta s pozitívnym testom na COVID-19. Celkovo Slovensko doteraz 

eviduje 28 úmrtí. 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Čím je známy Košický kraj: Kam sa vybrať za zážitkami? 
[27.06.2020; kamzakrasou.sk; CESTOVANIE; 04:00; Michaela Kožáková] 

 
https://www.kamzakrasou.sk/cim-je-znamy-kosicky-kraj-kam-sa-vybrat-za-zazitkami-/21848 

 
 

Čo vám napadne, keď sa povie Košice? Poriadna svadobná veselica, kapura a iné slová, ktorým my z iných 
krajov nerozumieme, šaľení víchodňari, dobrosrdeční, temperamentní a veselí ľudia, spevavý prízvuk? Áno, aj 
toto všetko patrí ku Košiciam a Košickému kraju, ktorý sa okrem iného môže pochváliť kultúrnymi pamiatkami, 
nádhernými úskaliami, dolinami i malebnými dedinkami. Nielen v lete, ale i v zime je tento kraj plný atrakcií, ktoré 
potešia malých i veľkých. Ak si chcete oddýchnuť, vidieť kus krásnej prírody, potešiť i vaše chuťové poháriky a 
dopriať si nezabudnuteľné zážitky, vyberte sa na výlet do Košického kraja. 

Hory, piesne, pamiatky 
(function(window, document, undefined) { 
var script_tag = document.createElement(’script’); 
script_tag.src = 

‘https://ad.mox.tv/mox/mwayss_invocation.min.js?pzoneid=5033&height=405&width=720&tld=kamzakrasou.sk&ct
ype=div’; 

var container = document.querySelectorAll(’[data-id=_mwayss-01eab4536aecf8d31eb4ca1e1bf5a06d]’)[0]; 
container.setAttribute(’id’, (container.getAttribute(’data-id’)+(new Date()).getTime())); 
container.removeAttribute(’data-id’); 
container.parentNode.insertBefore(script_tag, container); 
})(window, document); 
V Košickom kraji, na východnom Slovensku, žije vyše osemsto tisíc ľudí v jedenástich okresoch. Nájdeme 

v ňom historický región Tokaj – známu vinohradnícku oblasť a Zemplín. Kraj prelínajú  pohoria ako Vihorlat, 
Slovenské Rudohorie, Slanské a Zemplínske vrchy, juhovýchod lemuje Východoslovenská nížina s najnižšie 
položeným bodom Slovenska v katastrálnom území obce Klin nad Bodrogom s nadmorskou výškou 94,3 metra 
nad morom. Prírodné krásy tohto kraja dopĺňa Národný park Slovenský raj a Slovenský kras s unikátnymi 
sprístupnenými jaskyňami – Ochtinskou aragonitovou, Gombaseckou, Krásnohorskou, Jasovskou a jaskyňou 
Domica. Nesmieme tiež zabudnúť na chránené krajinné oblasti Vihorlat so vzácnym klenotom – jazierkom Morské 
oko a Latoricu s mokraďami a lužnými lesmi. 

Pre milovníkov plávania a pravej letnej atmosféry je ideálnym miestom Zemplínska šírava nazývaná i 
Východoslovenské more, ktorá slúži na rekreáciu a oddych. Môžete sa tu vykúpať do sýtosti, stráviť deň v 
Thermal parku Šírava alebo si užiť vyhliadkovú plavbu motorovou jachtou. Takisto sa môžete vybrať k priehrade 
Ružín s viacerými rekreačnými strediskami s plážami, ubytovaním a zázemím pre vodné športy. Okrem 
udržiavaných areálov nájdete pri Ružíne aj tiché zákutia a dokonca aj dva malebné ostrovčeky – skalnatý Ostrov 
lásky a Malý ostrov.  

Košický kraj sa pýši niekoľkými unikátnymi stavbami a pamiatkami. Pravdaže, každý z nás pozná 
najvýchodnejšiu gotickú katedrálu v Európe a najvzácnejší architektonický skvost na Slovensku – Dóm Svätej 
Alžbety. Ďalšími zaujímavými stavbami v Košiciach je Urbanova veža, Župný dom, Gersterov dom, Máraiho 

https://www.kamzakrasou.sk/cim-je-znamy-kosicky-kraj-kam-sa-vybrat-za-zazitkami-/21848


socha, Katova bašta a Rodošto, archeologický komplex Dolná brána. Za návštevu stojí i kaštieľ 
Františka Rákocziho II. v Borši a kaštiel v Markušovciach, ruiny kartuziánskeho kláštora s názvom Kláštorisko v 
obci Letanovce, ruiny gotického hradu Parič. Dominantami kraja je i Spišský hrad a 
pamiatky okolia nachádzajúce sa na územiach niekoľkých miest a obcí okresov Levoča a Spišská Nová Ves v 

Prešovskom a Košickom kraji, hrad Krásna Hôrka. Európskou raritou je studený gejzír v obci Herľany, ktorý 
dosahuje erupciu v intervale 32-36 hodín. 

Tento kraj má i bohatý kultúrny život, takže ak by ste chceli ochutnať trochu z východu a dupnúť si do rytmu 
ľudových piesní, zúčastnite sa podujatí ako napríklad Zemplínske slávností, Poddargovské slávnosti a vareňe 
šlivkovoho ľekvaru, Dožinky v Trebišove, Po gemersky hráme, aj si zaspievame vo Vyšnej Slanej, Tokajský 
festival, Dargovská ruža. 

A čo ešte navštíviť v Košickom kraji? Máme pre vás niekoľko tipov na výlet. Nech sa páči. 
Neprehliadni: Aké skvosty ukrýva Trnavský kraj? Tu je 5 skvelých tipov na výlet! 

[Späť na obsah] 

 
 

17. KORONAVÍRUS Aktuálny zoznam infikovaných na Slovensku 
[27.06.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/AMaj] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1868651/KORONAVIRUS-Aktualny-zoznam-infikovanych-na-Slovensku 

 
 

BRATISLAVA - Slovensko momentálne eviduje vyše 1600 prípadov nákazy novým koronavírusom. Po 20. 
máji začala na Slovensku platiť 4. fáza uvoľňovania a v polovici júna sa zrušili takmer všetky opatrenia a otvorili 
sa hranice. Pozrite si aktuálny zoznam nakazených. 

Aktuálne je na Slovensku vyše 1650 ľudí infikovaných koronavírusom. 
Doterajšie výsledky za SR k dnešnému dňu: 1 657 pozitívnych prípadov 
Celkový počet vykonaných testov: 207 973 
Počet vyliečených pacientov: 1 455 ľudí 
Počet úmrtí: 28 
Hodnota kĺzavého mediánu: 13 
Počet aktívnych prípadov: 160 
MAPU s aktuálnym počtom infikovaných nájdete TU >> 
Všetky aktuálne informácie si môžete prečítať TU >> 
V nemocniciach je hospitalizovaných 15 pacientov, z toho u piatich bol potvrdený koronavírus. Na JIS-ke sú 

traja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii nie je ani jeden pacient. 
Aktuálny ZOZNAM infikovaných 
26. jún (14 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1611 ľudí, z toho 14 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1657 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 207 973 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
25. jún (13 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 515 ľudí, z toho 13 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 643 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 206 362 testov. 
Pribudli traja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
24. jún (23 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 936 ľudí, z toho 23 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 630 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Hodnota kĺzavého mediánu stúpla z jedna na desať. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 204 847 testov. 
Pribudli štyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
23. jún (18 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 257 ľudí, z toho 18 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 607 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 203 911 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
22. jún (1 nový prípad) 

https://www.topky.sk/cl/10/1868651/KORONAVIRUS-Aktualny-zoznam-infikovanych-na-Slovensku


Na Slovensku bolo otestovaných 661 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 
máme 1 589 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 

Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 202 654 testov. 
Pribudol jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
21. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 41 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 588 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 993 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
20. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 301 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 587 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 952 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk 
19. jún (10 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 278 ľudí, z toho desať prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 586 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 651 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk 
18. jún (14 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 806 ľudí, z toho až štrnásť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 576 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 200 373 testov. 
Pribudli štyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: covid-19.nczisk.sk 
Zdroj: covid-19.nczisk.sk 
17. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 787 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 562 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 199 567 testov. 
Pribudlo šesť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
16. jún (9 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 163 ľudí, z toho až deväť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 561 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 198 780 testov. 
Pribudlo 11 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
15. jún (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 847 ľudí, z toho ani jeden prípad nie je pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 552 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 197 617 testov. 
Pribudlo 16 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
14. jún (4 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 47 ľudí, z toho štyri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 552 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 196 770 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk 
13. jún (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 479 ľudí, z toho tri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 548 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 196 723 testov. 
Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
12. jún (3 nové prípady) 



Na Slovensku bolo otestovaných 1 511 ľudí, z toho tri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 
máme 1 545 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 

Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 196 244 testov. 
Pribudol jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
11. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 262 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 542 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 194 733 testov. 
Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
10. jún (8 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 500 ľudí, z toho až osem prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 541 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 193 471 testov. 
Pribudlo päť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
9. jún (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 545 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 533 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 191 971 testov. 
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:koronav.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:koronav.gov.sk 
8. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 851 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 531 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 190 426 testov. 
Pribudlo šesť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: covid-19.nczisk.sk 
7. jún (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 160 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 530 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 189 575 testov. 
Pribudlo sedem vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
6. jún (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 180 ľudí, ani jeden prípad nebol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 528 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 189 415 testov. 
Pribudlo desať vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
5. jún (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 639 ľudí, dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne máme 

1 528 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 188 235 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
4. jún (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 832 ľudí, z toho ani jeden prípad nebol pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 526 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 185 596 testov. 
Pribudli traja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
3. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 135 ľudí, jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 

1 526 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 183 764 testov. 
Pribudol jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
2. jún (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 336 ľudí, z toho tri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 525 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 181 629 testov. 



Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
1. jún (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 6 418 ľudí, z toho ani jeden prípad nebol pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 522 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 179 293 testov. 
Pribudli šyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
31. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 274 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 522 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 172 875 testov. 
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
30. máj (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 606 ľudí, z toho ani jeden prípad nebol pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 521 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 172 601 testov. 
Pribudlo 10 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
29. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 433 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 521 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 170 995 testov. 
Pribudlo 18 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
28. máj (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 848 ľudí, z toho ani jeden prípad neboli pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 520 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 167 562 testov. 
Pribudlo 6 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Hodnota kĺzavého mediánu dnes prvýkrát klesla na nulu. 
Zdroj: korona.gov.sk 
27. máj (5 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 352 ľudí, z toho päť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 520 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 165 714 testov. 
Pribudlo 5 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
26. máj (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 839 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 515 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 163 362 testov. 
Pribudlo 5 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
25. máj (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 464 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 513 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 160 523 testov. 
Pribudlo 15 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
24. máj (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 645 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 511 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 159 059 testov. 
Pribudlo 6 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
23. máj (5 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1649 ľudí, z toho päť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 509 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 



Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 158 414 testov. 
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
22. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2236 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 504 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 156 765 testov. 
Pribudlo 24 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
21. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 751, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 503 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 154 529 testov. 
Pribudlo 11 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
20. máj (6 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 933, z toho šesť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 502 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 151 778 testov. 
Pribudlo 14 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
19. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 371, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 496 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 148 845 testov. 
Pribudlo 39 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
18. máj (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 041, pozitívny nebol ani jeden prípad. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 495 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 145 474 testov. 
Pribudlo 7 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
17. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 971, z toho jeden test bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 1 

495 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 143 433 testov. 
Pribudlo 22 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
16. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 476, z toho jeden test bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 

1 494 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 142 462 testov. 
Pribudlo 12 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
15. máj (13 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 084, z toho 13 testov bolo pozitívnych (desať z nich pochádzalo z obce 

Žehra). Na Slovensku tak momentálne máme 1 493 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 139 986 testov. 
Pribudlo 20 vyliečených pacientov. Ochoreniu podľahla jedna osoba. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
14. máj (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 992 ľudí, z toho 3 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 480 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 135 302 testov. 
Pribudlo 19 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
13. máj (8 nových prípadov) 



Na Slovensku bolo otestovaných 4 876 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 477 
pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 

Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 131 910 testov. 
Pribudlo 52 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
12. máj (4 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 326 ľudí, z toho 4 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 469 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 127 034 testov. 
Pribudlo 77 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
11. máj (8 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 063 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 465 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 122 708 testov. 
Pribudlo 24 vyliečených pacientov a jeden pacient ochoreniu podľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
10. máj (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 786 ľudí, z toho 0 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 457  

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 120 645 testov. 
Pribudlo 18 vyliečených pacientov. V nedeľu koronavírusu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
9. máj (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 488 ľudí, z toho 2 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 457 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 119 857 testov. 
Pribudlo 22 vyliečených pacientov. V sobotu koronavírusu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
8. máj (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 910 ľudí, z toho 0 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 455 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 118 371 testov. 
Pribudlo 14 vyliečených pacientov. V piatok koronavírusu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
7. máj (10 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 694 ľudí, z toho 10 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 455 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 114 461 testov. 
Pribudlo 99 vyliečených pacientov. Vo štvrtok koronavírusu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
6. máj 2020 (16 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 5161 ľudí, z toho 16 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 445 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 109 767 testov. 
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. V stredu podľahla koronavírus jedna osoba. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
5. máj 2020 (8 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 742 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 429 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 104 606 testov. 
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. V utorok nikto koronavírusu nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
4. máj 2020 (8 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 060 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 421 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 99 864 testov. 
Pribudlo 98 vyliečených pacientov. V pondelok nikto koronavírusu nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 



Zdroj: korona.gov.sk 
3. máj 2020 (5 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 584 ľudí, z toho 5 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 413 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 97 804 testov. 
Pribudlo jedno úmrtie a 24 vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
2. máj 2020 (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 450 ľudí, z toho 1 test bol pozitívny. Na Slovensku tak máme 1 408 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 96 220 testov. 
Pribudlo 11 vyliečených pacientov. 
1. máj 2020 (4 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 698 ľudí, z toho 4 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 407 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 94 770 testov. 
Pribudlo jedno úmrtie a 50 vyliečených pacientov. 
30. apríl 2020 (7 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 5 150 ľudí, z toho 7 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 403 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 91 072 testov. 
Pribudlo 34 vyliečených pacientov. 
29. apríl 2020 (5 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 584 ľudí, z toho 5 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 396 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 85 922 testov. 
Pribudli dve úmrtia a 40 vyliečených pacientov. 
Včera 28. apríla) boli potvrdené dve úmrtia, rezort dnes informáciu upravil. Ochoreniu podľahla len jedna 

osoba. „Pitvou sa včera počas dňa zistilo, že pani z DSS Pezinok, reportovaná včera, žiaľ, skonala následkom 
inej náhlej príčiny. Predtým bola hospitalizovaná v súvislosti s koronavírusom, no v pondelok po prepustení z 
nemocnice bola vyliečená a tým pádom nie pozitívna,“ uviedla Eliášová s tým, že príčina úmrtia bola iná. Nešlo o 
úmrtie pacientky aktuálne pozitívne testovanej na koronavírus a príčina úmrtia bolo iná. 

28. apríl 2020 (7 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 5 472 ľudí, z toho 7 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1 391 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 81 338 testov. 
Pribudlo jedno úmrtie a 61 vyliečených pacientov. 
27. apríl 2020 (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 767 ľudí, z toho 3 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 384 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 75 866 testov. 
Pribudli dve úmrtia a 20 vyliečených pacientov. 
26. apríl 2020 (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3 171 ľudí, z toho 2 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 

381 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 74 099 testov. 
Vyliečili sa deviati pacienti. 
25. apríl 2020 (6 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4 839 ľudí, z toho 6 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1 379 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Pribudlo jedno úmrtie a osem vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
24. apríl 2020 (13 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4 828 ľudí, z toho 13 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1 373 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 66 089 testov. 
Vyliečilo sa 31 pacientov. 
23. apríl 2020 (35 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3 840 ľudí, z toho 35 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1 360 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 61 261 testov. 
Pribudli dve úmrtia a 67 vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
22. apríl 2020 (81 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4772 ľudí, z toho 81 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1325 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 57 421 testov. 
Pribudlo jedno úmrtie a štyria vyliečení pacienti. 
21. apríl 2020 (45 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3468 ľudí, z toho 45 testov bolo pozitívnych . Na Slovensku tak 

máme 1244 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 52 649 
testov. 

20. apríl 2020 (26 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v pondelok otestovaných 2694 osôb, z toho 26 testov bolo pozitívnych a 2668 

negatívnych. 
19. apríl 2020 (12 nových prípadov) 



Na Slovensku bolo v nedeľu otestovaných 2 458 osôb, z toho 12 testov bolo pozitívnych a 2 446 negatívnych. 
Podľa štatistík NCZI tak máme na Slovensku celkovo 1 173 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. 
Celkový počet testov s negatívnym výsledkom je 45 561. 

18. apríl 2020 (72 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo za predchádzajúci deň otestovaných spolu 3323 osôb, z toho 72 testov bolo pozitívnych a 

3251 negatívnych. Jeden pacient sa nachádza v karanténnej stanici, 7 pacientov je z OP Karusel a 25 je z DSS 
zariadenia v Martine. 

17. apríl 2020 (40 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo za predchádzajúci deň otestovaných 3144 osôb, z toho 40 testov bolo pozitívnych a 3104 

negatívnych. 
16. apríl 2020 (72 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo vo štvrtok otestovaných 3351 osôb, z toho 72 testov bolo pozitívnych a 3279 bolo 

negatívnych. 
15. apríl 2020 (114 nových prípadov) 
Laboratóriá vyšetrili spolu 2967 vzoriek, ide tak o rekordný počet. 
14. apríl 2020 (28 nových prípadov) 
13. apríl 2020 (66 nových prípadov) 
Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že na Slovensku pribudlo v pondelok 66 nových prípadov 

koronavírusu, z toho 48 pacientov v DSS v Pezinku (43 klientov a 5 zamestnancov). „Z nich je 12 
hospitalizovaných a jeden je na umelej pľúcnej ventilácii,“ uviedol Krajčí. 

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

12. apríl 2020 (27 nových prípadov) 
Z celkového počtu včerajších 1324 testov štátne laboratóriá urobili 926 testov, zachytili 24 pozitívnych osôb, 

súkromné laboratóriá urobili 398 testov, tri boli pozitívne. 
11. apríl 2020 (14 nových prípadov) 
Z celkového počtu 1580 testov štátne laboratóriá urobili 761 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb, súkromné 

819 testov, jeden bol pozitívny. 
10. apríl 2020 (13 nových prípadov) 
Z celkového počtu 2174 testov za štvrtok štátne laboratóriá urobili 1191 testov, zachytili 11 pozitívnych osôb, 

súkromné laboratóriá urobili 983 testov, dva boli pozitívne. 
9. apríl 2020 (14 nových prípadov) 
Dnes bol vykonaný rekordný počet testov. Z celkového počtu 2301 testov za štvrtok štátne laboratóriá urobili 

1600 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 701 testov, jeden bol pozitívny. 
8. apríl 2020 (19 nových prípadov) 
V stredu 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. Z celkového počtu 1690 testov za 
stredu štátne laboratóriá urobili 943 testov, zachytili 16 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 747 testov, 
tri boli pozitívne. 

7. apríl 2020 (101 nových prípadov) 
Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v utorok pribudlo 70 nových prípadov. 

Okrem toho premiér Igor Matovič informoval o ďalších 31 pozitívnych prípadoch, ktoré sú výsledkom testovania v 
rómskych osadách. 

Zoznam 70 nových prípadov: 
6. apríl 2020 (47 nových prípadov) 
- Muž, 58 rokov, Malacky, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 57 rokov, Bratislava, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 24 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 26 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 29 rokov, Nitra 
- Žena, 41 rokov, Piešťany 
- Muž, 34 rokov, Snina, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 34 rokov, Nitra, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 25 rokov, Trebišov, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 26 rokov, Kežmarok, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 39 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 39 rokov, Šaľa 
- Muž, 23 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 24 rokov, Snina, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 42 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 37 rokov, Spišská Nová Ves 

- Muž, 62 rokov, Bratislava 
- Žena, 28 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 33 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 26 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 32 rokov, Spišská Nová Ves, v karanténnej stanici APZ BA 

- Žena, 28 rokov, Bardejov, v karanténnej stanici APZ BA 



- Žena, 29 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici IVS BA 
- Muž, 24 rokov, Spišská Nová Ves, v karanténnej stanici IVS BA 

- Muž, 50 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 61 rokov, Žilina 
- Muž, 28 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 56 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 27 rokov, Trnava, v Gabčíkove 
- Žena, 64 rokov, Prešov 
- Žena, 20 rokov, Brezno 
- Muž, 21 rokov, Čadca 
- Žena, 48 rokov, Čadca 
- Muž, 17 rokov, Banská Bystrica 
- Muž, 55 rokov, Banská Bystrica 
- Muž, 54 rokov, Prešov 
- Žena, 14 rokov, Prešov 
- Muž, 40 rokov, Vranov nad Topľou 
- Muž, 40 rokov, Spišská Nová Ves, v Gabčíkove 

- Muž, 77 rokov, Bratislava 
- Žena, 29 rokov, Dunajská Streda 
- Muž, 23 rokov, Skalica 
- Dieťa (žena), 10 rokov, Martin 
- Muž, 67 rokov, Martin 
- Muž, 41 rokov, Bratislava 
- Žena, 27 rokov, Košice, adresa neznáma, vyšetrená v Košiciach 
- Žena, 77 rokov, Banská Bystrica, adresa neznáma, vyšetrená v Banskej Bystrici 
5. apríl 2020 (49 nových prípadov) 
Premiér Igor Matovič uviedol, že v nedeľu pribudlo na Slovensku 49 nových prípadov nákazy. Z toho 34 

prípadov bolo odchytených v kolóne áut, ktorá prišla na Slovensko z Rakúska, a 15 bolo testovaných štandardne. 
- Muž, 37 rokov, Košice - okolie 
- Dieťa (žena), 13 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 49 rokov, Prešov 
- Muž, 44 rokov, Košice - okolie, v karanténnej stanici Piešťany 
- Žena, 59 rokov, Senec 
- Žena, 30 rokov, Pezinok 
- Žena, 43 rokov, Košice 
- Muž, 33 rokov, Čadca 
- Muž, 36 rokov, Bratislava 
- Muž, 23 rokov, Bratislava 
- Žena, 32 rokov, Poprad, v karanténnej stanici Piešťany 
- Muž, 56 rokov, Nitra 
- Žena, 59 rokov, Nitra 
- Žena, 55 rokov, Bratislava 
- Žena, 26 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 37 rokov, Bánovce nad Bebravou, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 40 rokov, Trenčín, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 21 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 29 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 46 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 37 rokov, Dolný Kubín, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 34 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 22 rokov, Levoča, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 22 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 31 rokov, Zvolen, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 28 rokov, Turčianske Teplice, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 42 rokov, Prešov, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 23 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 32 rokov, Pezinok, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 25 rokov, Bánovce nad Bebravou, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 30 rokov, Dolný Kubín, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 30 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 24 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 24 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 34 rokov, Poltár, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 27 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Dieťa (Žena), 2 roky, Liptovský Mikuláš 
- Muž, 53 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 22 rokov, Kežmarok, v karanténnej stanici APZ BA 



- Žena, 56 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 48 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 25 rokov, Gelnica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 21 rokov, Bardejov, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 33 rokov, Rimavská Sobota, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 29 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 21 rokov, Levoča, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 45 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 24 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 43 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA 
4. apríl 2020 (14 nových prípadov) 
- Muž, 76 rokov, Prievidza 
- Muž, 70 rokov, Košice 
- Žena, 56 rokov, Galanta 
- Muž, 55 rokov, Trenčín 
- Muž, 49 rokov, Stará Ľubovňa 
- Žena, 46 rokov, Košice 
- Žena, 33 rokov, Košice 
- Žena, 26 rokov, Partizánske 
- Muž, 26 rokov, Trenčín 
- Muž, 25 rokov, Košice 
- Muž, 25 rokov, Trenčín 
- Žena, 22 rokov, Košice - okolie 
- Dieťa (žena), 8 rokov, Senec 
- Dieťa (žena), 8 rokov, Senec 
3. apríl 2020 (21 nových prípadov) 
- Žena, 65 rokov, Žilina 
- Muž, 58 rokov, Banská Bystrica 
- Žena, 58 rokov, Žilina 
- Žena, 54 rokov, Prešov 
- Žena, 53 rokov, Prievidza 
- Muž, 50 rokov, Košice 
- Muž, 50 rokov, Košice 
- Žena, 48 rokov, Trenčín 
- Muž, 46 rokov, Prievidza 
- Muž, 41 rokov, Kežmarok 
- Muž, 41 rokov, Prešov 
- Muž, 40 rokov, Tvrdošín 
- Muž, 33 rokov, Prešov 
- Muž, 33 rokov, Trnava 
- Muž, 30 rokov, Michalovce 
- Muž, 29 rokov, Skalica 
- Muž, 28 rokov, Brezno 
- Žena, 26 rokov, Trnava 
- Muž, 24 rokov, Bratislava 
- Muž, 24 rokov, Trenčín 
- Dieťa (muž), 2 roky, Trebišov 
2. apríl 2020 (24 nových prípadov) 
- Žena, 70 rokov, Bratislava 
- Muž, 59 rokov, Piešťany 
- Žena, 57 rokov, Košice - okolie 
- Muž, 52 rokov, Bardejov 
- Muž, 52 rokov, Čadca 
- Muž, 48 rokov, Zlaté Moravce 
- Muž, 46 rokov, Piešťany 
- Muž, 42 rokov, Košice 
- Žena, 41 rokov, Prešov 
- Muž, 40 rokov, Tvrdošín 
- Muž, 38 rokov, Michalovce 
- Muž, 37 rokov, Banská Bystrica 
- Muž, 35 rokov, Ružomberok 
- Muž, 34 rokov, Kežmarok 
- Žena, 27 rokov, Žilina 
- Muž, 26 rokov, Kežmarok 
- Muž, 26 rokov, Liptovský Mikuláš 
- Žena, 25 rokov, Prievidza 
- Muž, 23 rokov, Galanta 



- Žena, 23 rokov, Galanta 
- Žena, 23 rokov, Zvolen 
- Muž, 22 rokov, Bratislava 
- Muž, 21 rokov, Snina 
- Žena, 16 rokov, Prešov 
1. apríl 2020 (26 nových prípadov) 
- muž, 27 rokov, Banská Bystrica 
- muž, 74 rokov, Bardejov 
- žena, 72 rokov, Bardejov 
- muž, 62 rokov, Bardejov 
- muž, 21 rokov, Bratislava 
- žena, 47 rokov, Bratislava 
- muž, 18 rokov, Bratislava 
- žena, 26 rokov, Brezno 
- žena, 23 rokov, Brezno 
- žena, 22 rokov, Brezno 
- muž, 70 rokov, Ilava 
- žena, 38 rokov, Košice 
- žena, 57 rokov, Košice 
- muž, 68 rokov, Košice 
- žena, 48 rokov, Malacky 
- muž, 46 rokov, Martin 
- žena, 65 rokov, Poprad 
- žena, 29 rokov, Poprad 
- muž, 31 rokov, Prievidza 
- žena, 30 rokov, Prievidza 
- žena, 24 rokov, Sabinov 
- žena, 42 rokov, Senec 
- žena, 26 rokov, Tvrdošín 
- muž, 30 rokov, Žiar nad Hronom 
- muž, 67 rokov, Žilina 
- muž, 20 rokov, Žilina 
31. marec 2020 (37 nových prípadov) 
- Žena, 59 rokov, Bardejov 
- Muž, 22 rokov, Bratislava 
- Muž, 28 rokov, Bratislava 
- Dieťa (žena), 8 rokov, Bratislava 
- Žena, 22 rokov, Bratislava 
- Žena, 45 rokov, Bratislava 
- Žena, 53 rokov, Bratislava 
- Muž, 49 rokov, Bratislava 
- Muž, 40 rokov, Bratislava 
- Muž, 59 rokov, Bratislava 
- Žena, 87 rokov, Bratislava 
- Dieťa (muž), 5 rokov, Bratislava 
- Žena, 41 rokov, Bratislava 
- Žena, 18 rokov, Bratislava 
- Muž, 41 rokov, Bratislava 
- Muž, 33 rokov, Bratislava 
- Žena, 23 rokov, Bratislava 
- Muž, 30 rokov, Brezno 
- Muž, 44 rokov, Kežmarok 
- Žena, 46 rokov, Levice 
- Muž, 56 rokov, Liptovský Mikuláš 
- Muž, 57 rokov, Nové Zámky 
- Žena, 26 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 40 rokov, Piešťany 
- Muž, 41 rokov, Piešťany 
- Muž, 53 rokov, Považská Bystrica 
- Muž, 40 rokov, Revúca 
- Muž, 44 rokov, Rimavská Sobota 
- Muž, 36 rokov, Sabinov 
- Žena, 57 rokov, Sabinov 
- Muž, 39 rokov, Sabinov 
- Muž, 38 rokov, Sabinov 
- Muž, 47 rokov, Sabinov 
- Muž, 40 rokov, Sabinov 



- Muž, 34 rokov, Sabinov 
- Žena, 30 rokov, Spišská Nová Ves 

- Muž, 37 rokov, Trnava 
30. marec 2020 (27 nových prípadov) 
- Dieťa (žena), 3 roky, Bánovce nad Bebravou 
- Muž, 29 rokov, Bardejov 
- Žena, 64 rokov, Bratislava 
- Žena, 68 rokov, Bratislava 
- Muž, 68 rokov, Bratislava 
- Dieťa (muž), 4 roky, Bratislava 
- Dieťa (žena), 9 rokov, Bratislava 
- Žena, 43 rokov, Čadca 
- Muž, 24 rokov, Galanta 
- Žena, 23 rokov, Hlohovec 
- Žena, 64 rokov, Hlohovec 
- Žena, 40 rokov, Martin 
- Žena, 54 rokov, Michalovce 
- Žena, 41 rokov, Nitra 
- Žena, 80 rokov, Nitra 
- Muž, 65 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 60 rokov, Prievidza 
- Žena, 23 rokov, Rožňava 
- Žena, 27 rokov, Rožňava 
- Muž, 25 rokov, Svidník 
- Muž, 43 rokov, Trebišov 
- Muž, 48 rokov, Trebišov 
- Muž, 68 rokov, Trenčín 
- Muž, 59 rokov, Trnava 
- Žena, 21 rokov, Žiar nad Hronom 
- Muž, 63 rokov, Žilina 
- Žena, Neznámy, Bratislava 
29. marec 2020 (22 nových prípadov) 
- Muž, 19 rokov, Malacky 
- Muž, 24 rokov, Bratislava 
- Muž, 26 rokov, Prievidza 
- Muž, 26 rokov, Vranov nad Topľou 
- Muž, 28 rokov, Trenčín 
- Muž, 28 rokov, Vranov nad Topľou 
- Žena, 33 rokov, Banská Bystrica 
- Žena, 34 rokov, Bratislava 
- Muž, 36 rokov, Senica 
- Žena, 40 rokov, Bratislava 
- Muž, 41 rokov, Bratislava 
- Muž, 45 rokov, Ilava 
- Žena, 47 rokov, Nové Zámky 
- Žena, 49 rokov, Bratislava 
- Žena, 53 rokov, Banská Bystrica 
- Žena, 53 rokov, Trenčín 
- Muž, 55 rokov, Trenčín 
- Muž, 57 rokov, Bratislava 
- Muž, 57 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 61 rokov, Trenčín 
- Žena, 63 rokov, Topoľčany 
- Muž, 73 rokov, Bratislava 
28.marec 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 
27. marec 2020 (23 nových prípadov) 
- Žena, Okres Ružomberok, 86 r. 
- Žena, Okres Ružomberok, 9 r. 
- Žena, Okres Ružomberok, 40 r. 
- Muž, Okres Rimavská Sobota, 81 r. 
- Žena, Okres Bratislava, 54 r. 
- Muž, 62 r. 
- Muž, Okres Martin, 55 r. 
- Žena, Okres Pezinok, 49 r. 
- Žena, UN Martin, 48 r. 
- Žena, Okres Zlaté Moravce, 46 r. 
- Žena, 44 r. 
- Muž, Okres Bratislava, 44 r. 
- Žena, Okres Prievidza, 38 r. 
- Žena, Okres Dunajská Streda, 38 r. 
- Žena, Okres Myjava, 35 r. 
- Muž, Okres Čadca, 31 r. 
- Žena, Okres Kežmarok, 29 r. 
- Muž, Okres Čadca, 24 r. 
- Muž, Okres Košice, 23 r. 
- Žena, Okres Dunajská Streda, 23 r. 
- Muž, Okres Dunajská Streda, 22 r. 
- Muž, UN Martin, 23 r. 
- Žena, Okres Kysucké Nové Mesto, 23 r. 
26. marec 2020 (43 nových prípadov) 
Premiér Igor Matovič oznámil, že na Slovensku pribudlo 43 prípadov. 
Včera pribudlo na Slovensku 42 pozitívne testovaných ľudí z celkovo 912 ľudí testovaných v štátnych 

laboratóriách. V súkromnom laboratóriu otestovali vyše 60 ľudí a zachytili jedného človeka. Ide o doteraz 
najvyššie počty testovaných. 

- 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 
25. marec 2020 (10 nových prípadov) 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- žena, okres Partizánske 
- muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie 
- žena, okres Považská Bystrica 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda 
- žena, karanténa Gabčíkovo 
- muž, karanténa Gabčíkovo 
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava 
- muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska 
- žena, okres Zlaté Moravce 
24. marec 2020 (12 nových prípadov) 
- 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 Bratislava 
- 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 
- žena, okres Lučenec 
23. marec 2020 (19 nových prípadov) 
- 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) 
- muž, BA-Kramáre, Bratislava 
- muž, BA-Kramáre, Bratislava 
- žena, FN Nitra, Zlaté Moravce, Taliansko 
- žena, FN Nitra, Malé Vozokany 
- žena, UN Martin, Taliansko 
- žena, UN Martin, Kontakt s COVID-19 
- muž, Karanténa Gabčíkovo, Horné Dobové, kontakt v práci 



21. marec 2020 (41 prípadov) 
- 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, FN Nitra, Hronovce, kontakt s COVID-19 
- muž, FN Trenčín, Moravské Lieskové 
- muž, FN Trenčín, Považská Bystrica 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- muž, Bratislava-Klenová, Malacky, Kontakt s osobou z Rakúska 
- 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 
- žena, FNsP Prešov, Spišská Belá 
- žena, UN Martin, 
- muž, UN Martin, 
- žena, UN Martin, 
- muž, ÚNV Ružomberok, Paríž 
19. marec 2020 (19 nových prípadov) 
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza Anglicko 
- Muž, domáca izolácia, Bratislava 
- Žena, infektológia Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
- Žena, infektológia Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
- 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 
- Žena, domáci odber, Bratislava 
- Žena, domáci odber, Bratislava 
- Muž, domáci odber, Bratislava 
- Žena, domáca izolácia, odber cez RÚVZ Nové Zámky, Štúrovo, kontakt s COVID-19 
- Muž, FNsP, Prešov, kontakt s COVID-19 
18. marec 2020 (8 nových prípadov) 
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Poľsko 
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Poľsko 
- Muž, domáca izolácia, Banská Štiavnica, cestovateľská anamnéza, Taliansko 
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Francúzsko 
- Muž, hospitalizácia, Košice 
- Muž, hospitalizácia, Martin 
- Muž, hospitalizácia, Vráble, cestovateľská anamnéza, Taliansko 
- Žena, hospitalizácia, Nitra, cestovateľská anamnéza, Taliansko 
17. marec 2020 (25 nových prípadov) 
K dnešnému dňu pribudlo spolu 25 nových pozitívnych prípadov. Bližšie informácie poskytne rezort 

zdravotníctva po skompletizovaní výsledkov z laboratórií zajtra. Zatiaľ sú známe tieto údaje. 
- Bratislava - 4 osoby 
- okres Žilina - 4 osoby 
- okres Dunajská Streda - 3 osoby 
- okres Revúca 1 osoba 
ďalších 13 prípadov 
- 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 
- Žena (dieťa), domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- Žena, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19 
- Muž, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19 
- Žena (dieťa), domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19 
- Muž, hospitalizácia, Revúca 
16. marec 2020 (11 nových prípady) 
Detaily k dnes pozitívnym jedenástim prípadom: 
Trnava okres – žena 
Trenčín okres – muž 
Pezinok okres – 35-ročný muž, pochádza z Budmeríc, mal cestovateľskú anamnézu a klinické príznaky 

ochorenia, zhoršil sa mu zdravotný stav, bola doporučená hospitalizácia v Univerzitnej nemocnici Bratislava 
Svidník okres – 2 muži 
Prešov okres – dieťa 
Košice okres – 1. žena, 1. muž 
Rožňava okres – žena 
Liptovský Mikuláš okres – muž 
Sobrance okres – muž 
15. marec 2020 (17 nových prípadov) 
Trenčín – 5 prípadov (2 muži, 2, ženy, 1 dieťa); časť je hospitalizovaná, časť v domácej izolácii. 
Trnava – 1 prípad – muž, hospitalizovaný, po dohode bude prevezený do Bratislavy, má cestovateľskú 

anamnézu 
Martin – 1 prípad – muž, cestovateľská anamnéza, bol na kongrese v zahraničí 
Nové Zámky – 1 prípad – žena, priamy kontakt s nakazeným, domáca karanténa, stav je dobrý, mierne 

príznaky ochorenia 
Bratislava – 5 prípadov 
Banská Bystrica – 1 prípad, žena, 65 rokov, nakazená rodinným príslušníkom, hospitalizovaná 
Nitra – 3 nové prípady 
14. marec 2020 (12 nových prípadov) 
- muž, Giraltovce, okres Svidník – poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý mal byť v období jarných prázdnin 

na lyžovačke v Rakúsku; začiatkom tohto týždňa sa zúčastnil aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestský 
úrad ostane od pondelka zatvorený 



- muž, Bratislava – pracovník ochranky bratislavského letiska, neprichádzal do kontaktu s cestujúcimi, nemá 
cestovateľskú anamnézu; muž pracoval na vstupe do letovej zóny, ktorou denne prejdú technici, elektrikári, 
údržbári a ďalší zamestnanci, jeho rukami a kontaktnou bezpečnostnou kontrolou prešlo vyše 200 ďalších 
zamestnancov letiska 

- Bratislava – 3 muži, 3 ženy 
- okres Bytča – 1 muž 
- okres Senec – 2 ženy 
- okres Nové Zámky – 1 muž, bol v kontakte s osobou nakazenou koronavírusom, stav je dobrý, mierne 

príznaky ochorenia 
13. marec 2020 (11 nových prípadov) 
- muž, Bratislava, domáca izolácia 
- žena, Košice, domáca izolácia, ide o ženu v strednom veku, ktorá sa pravdepodobne nakazila od svojho 

syna žijúceho v zahraničí, syn študuje v Dánsku, ochorenie nemá, priebeh ochorenia bez komplikácií, 
symptomatická liečba; pracuje ako sekretárka na obvodnom oddelení v košickom Starom meste. 

- chlapec, 2 roky, bol hospitalizovaný v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, v súčasnosti je v domácej 
izolácii v Spišskej Novej vsi 

- 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 vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, hospitalizovaný 
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 Rakúsku v Linzi, je hospitalizovaná 
- žena, ročník 1968, bytom Bratislava, ide o kolegyňu učiteľky z 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 z 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) 
V stredu pribudli na Slovensku ďalšie tri prípady. Všetci traja nakazení sú z Bratislavy a boli v kontakte so 

slovenskou rodinou v Kittsee 
- žena, Bratislava, domáca karanténa 
- žena, Bratislava, domáca karanténa 
- muž, Bratislava, domáca karanténa 
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) 
V nedeľu už bolo na Slovensku päť nakazených. 
- žena, 47 rokov, Bratislava, hospitalizovaná na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB na 

Kramároch, vodička MHD a zamestnankyňa SND, bola v Bruseli, kde sa mohla nakaziť 
- žena, 58 rokov, Bratislava (Senec), učiteľka, MŠ Palkovičova, nakazila sa od príbuzných v Kittsee, učiteľka v 

materskej škôlke, domáca izolácia 
7. marec 2020 (2 nové prípady) 
V sobotu potvrdili ďalšie dva prípady nakazených. Ide o rodinu muža, u ktorého ako u prvého potvrdili 

koronavírus na Slovensku. 
- syn je hospitalizovaný na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB, syn prvého nakazeného je 

zároveň aj tzv. pacientom “0”, teda prvý nosič daného ochorenia, od 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, ktorý sa zdržiava 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 sa nachádzajú v domácej karanténe v Kittsee; deti navštevujú Cambridge International School 
v Bratislave 
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Za piatok pribudlo 14 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 (nikto v 
Banskobystrickom kraji). Laboratóriá vyšetrili 1 611 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na Slovensku 1 
657 pozitívne testovaných na koronavírus a 28 úmrtí, pričom sa celkom testovalo 207 973 ľudí. Tu je prehľad 
všetkých doteraz známych prípadov. 

26. júna 2020 (14 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) v piatok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 6 (386), Košický kraj 0 (283), 
Nitriansky kraj 0 (124), Prešovský kraj 3 (195), Trenčiansky kraj 0 (179), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 5 
(232). 

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 1 455 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
Slovensko štvrtýkrát po sebe zaevidovalo dvojciferný nárast ľudí infikovaných koronvírusom. Pozitívne 

testovaní pacienti pochádzajú z okresov Čadca (5), Bratislava (5), traja v okrese Levoča a jeden v okrese 
Malacky. 

25. júna 2020 (13 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) vo štvrtok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (380), Košický kraj 3 (283), 
Nitriansky kraj 0 (124), Prešovský kraj 0 (192), Trenčiansky kraj 2 (179), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 7 
(227). 

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 doposiaľ zotavilo 1 455 ľudí. 
Hospitalizovaných je 14 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 10. 
Slovensko už tretí deň po sebe eviduje dvojciferný nárast ľudí infikovaných koronvírusom. Pozitívne testovaní 

pacienti pochádzajú z okresov Čadca (7), Michalovce (2), Bánovce nad Bebravou (2), Spišská Nová Ves (1) a 

Brezno (1). Z nich bolo sedem žien a šesť mužov, všetci mimo karanténneho centra. 
24. júna 2020 (23 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 129) v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (380), Košický kraj 3 (280), 
Nitriansky kraj 1 (124), Prešovský kraj 4 (192), Trenčiansky kraj 1 (179), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 11 
(220). 

Minister zdravotníctva Marek Krajčí k stredajšiemu rekordnému nárastu pozitívne testovaných ľudí uviedol: 
„V stredu bolo z 23 pozitívne testovaných ľudí bolo dvanásť mužov a jedenásť žien. Jedenásť pozitívne 

testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja z bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu Spišská Nová Ves, 

dvaja z okresu Humenné, jeden pozitívne testovaný človek bol v okresoch Medzilaborce, Svidník, Topoľčany, 
Bánovce nad Bebravou a Košice.“ 

Úrad verejného zdravotníctva tvrdí, že urobil všetky potrebné protiepidemické opatrenia. Najviac prípadov je v 
Čadci, v posledných dňoch celkom 25. Ide o prípady importované zo zahraničia. Predpokladá sa, že ich počet 
bude ešte rásť. RÚVZ neodporúča konanie hromadných podujatí v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o štyroch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 452 ľudí. 
Hospitalizovaných je 20 pacientov, u 4 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží jeden pacient a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 10. 
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 
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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. 
Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že v rámci nových pozitívnych vzoriek ide o importované 

prípady. O sprísnení opatrení najmä na hraniciach sa podľa neho zatiaľ neuvažuje: 
„Posledný nárast infikovaných nepotvrdzuje, že by na Slovensku bola druhá vlna epidémie. Môžem však 

uistiť, že každý deň situáciu vyhodnocujeme s konzíliom odborníkov.“ 
Niektorí epidemiológovia varujú, že na Slovensko prichádza druhá vlna koronavírusovej pandémie, viacerí 

nabádajú k opatrnosti a k zodpovednosti ľudí. Vladimír Krčméry hovorí: 
„Otváranie hraníc je podľa mňa prirýchle, ale nedalo sa to už dlhšie odkladať. Tlaky sú aj zvnútra, občania 

chcú cestovať a ostatné krajiny, ktoré majú horšie scenáre, sa chcú otvárať krajinám, ktoré majú dobré scenáre. 
Nemyslím si, že sa druhej vlne vyhneme, ale myslím si, že to bude scenár tlejúcej choroby.“ 

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) 
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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) 
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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) 
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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 
Bard

ejov 
66 
Muž 
Bratislava 
73 
adresa 

neznáma 
Muž 
Bratisl

ava 
62 
Muž 
Bratisl

ava 
60 
Muž 
Bratisl

ava 
55 
Muž 
Bratislava 
51 
adresa 

neznáma 
Žena 
Bratisl

ava 
44 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
36 



Žena 
Bratisl

ava 
35 
Žena 
Bratisl

ava 
27 
Muž 
Ča

dca 
28 
Muž 
Ča

dca 
25 
Žena 
Dunajská 

Streda 
55 
Žena 
Dunajská 

Streda 
52 
Žena 
Dunajská 

Streda 
40 
Muž 
Dunajská 

Streda 
18 
Muž 
Ko

šice 
47 
Muž 
Ko

šice 
29 
Muž 
Košice – 

okolie 
49 
Žena 
Košice – 

okolie 
36 
Žena 
Levoča 
58 
OP 

Karusel 
Muž 
M

artin 
52 
Muž 
Michal

ovce 
53 
Žena 
Michalo

vce 
49 
OP 

Karusel 



Muž 
Michalo

vce 
48 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
44 
Žena 
Michalo

vce 
36 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
34 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
31 
OP 

Karusel 
Žena 
Michalo

vce 
28 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
26 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
25 
Muž 
Michalo

vce 
23 
OP 

Karusel 
Žena 
Michal

ovce 
14 
Žena 
Pezi

nok 
85 
DS

S 
Muž 
Pezi

nok 
64 
Žena 
Pezi

nok 



30 
Muž 
Pezi

nok 
22 
Muž 
Pezi

nok 
21 
Žena 
Pr

ešov 
68 
Muž 
Pr

ešov 
65 
Muž 
Prievi

dza 
64 
Žena 
Prievi

dza 
56 
Žena 
Prievidza 
53 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
48 
Žena 
Prievidza 
47 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
45 
Žena 
Prievidza 
43 
adresa 

neznáma 
Muž 
Prievi

dza 
42 
Muž 
Prievidza 
37 
v karant. stredisku 

Piešťany 
Žena 
Prievi

dza 
33 
Žena 
Rožň

ava 
60 
Muž 
Rožň



ava 
57 
Muž 
Rožň

ava 
53 
Muž 
Rožň

ava 
41 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Muž 
Sabi

nov 
42 
Žena 
Sobra

nce 
46 
Muž 
Spišská Nová 

Ves 

49 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

36 
OP Karusel 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

27 
Žena 
Stro

pkov 
47 
Žena 
Treb

išov 
28 
Žena 
Treb

išov 
27 
Žena 
Treb

išov 
26 
Žena 
Trn

ava 
47 
Muž 
Tvrd

ošín 
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 

Pozná
mka 

Muž 
5 
Bratisl

ava 
Muž 
24 
Bratisl

ava 
Muž 
62 
Bratisl

ava 
Žena 
37 
Bratisl

ava 
Muž 
78 
Liptovský 

Mikuláš 
Muž 
81 
Ko

šice 
Žena 
92 
Se

nec 
Žena 
55 
Spišská Nová 

Ves 

Žena 
67 



Nové 
Zámky 

Muž 

 5
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 3
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 5
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
58 
Pezi

nok 
Žena 

 5
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
3 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
4 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
7 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 



 9
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
39 
Rožň

ava 
Muž 
40 
Zlaté 

Moravce 
Muž 
18 
Spišská Nová 

Ves 

Muž 
42 
Trn

ava 
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 
Poznámk

a 
Muž 
3

7 
N

itra 
Žena 
58 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
61 
Pezi

nok 
DS

S 



Muž 
39 
Košice – okolie 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
30 
Bánovce nad Bebr. 
v kar. stredisku VDZ VS 

Financie 
Žena 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
69 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
66 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
89 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
10 
Pr

ešov 
Muž 
56 
Pezi

nok 
DS



S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
64 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
60 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
73 
Pezi

nok 
DS

S 



Žena 
52 
Košice 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
49 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
92 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
77 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
67 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
38 



Pezi
nok 

DS
S 

Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
72 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
65 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
44 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi



nok 
DS

S 
Žena 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
26 
Námest

ovo 
Muž 
43 
Brezno 
v karanténnom stredisku 

Lešť 
Žena 
64 
Michal

ovce 
Žena 
95 
Košice – 

okolie 
Muž 
56 
Košice – 

okolie 
Žena 
49 
Pezi

nok 
Muž 
27 
Bard

ejov 
Žena 
64 
Dolný 

Kubín 
Muž 
76 
Pezin

ok 
DSS 

nový 
Muž 
31 
Bratisl

ava 
Žena 
23 
Banská 

Bystrica 
Žena 
78 
Bratisl

ava 
Žena 



86 
Bratisl

ava 
Žena 
88 
Bratisl

ava 
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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 



Žen
a 

3
1 

Komárno v karanténnom stredisku 

Žen
a 

3
2 

Rimavská 
Sobota 

 

Žen
a 

3
6 

Považská 
Bystrica 

v karanténnom stredisku 

Muž 4
9 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 3
9 

Vranov nad 
Topľou 

 

Žen
a 

2
1 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Muž 3
0 

Ružomberok v karanténnom stredisku 

Muž 1
8 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 3
5 

Prievidza v karanténnom stredisku 

Muž 8
0 

Považská 
Bystrica 

 

Žen
a 

1
5 

Michalovce neznáma vyšetrená v 
Michalovciach 

Žen
a 

2
0 

Bratislava  

Muž 2
4 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Žen
a 

5
4 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

4
5 

Spišská Nová 
Ves 

 

Žen
a 

4
1 

Bratislava  

Muž 3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
0 

Nové Zámky  

Žen
a 

6
2 

Senec  

Žen
a 

7
2 

Žilina  

Žen
a 

2
6 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
4 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Senec  

Žen
a 

6
3 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
7 

Pezinok v karanténnom 
stredisku 

Žen 3 Bratislava  



a 6 
Žen

a 
9

0 
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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Muž 5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 1
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
0 

Košice 

Žen
a 

2
2 

Snina 

Žen
a 

7
3 

Martin 

Muž 4
3 

Košice 

Muž 3
7 

Lučenec 

Žen
a 

5
3 

Piešťany 

Muž 5
1 

Trnava 

Žen
a 

5
1 

Rimavská 
Sobota 

Žen
a 

4
2 

Dunajská 
Streda 

Žen
a 

2
7 

Bratislava 

Muž 3
8 

Bratislava 

Žen
a 

3
8 

Michalovce 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Poznámka 

Muž 4
0 

Zlaté 
Moravce 

 

Muž 3
7 

Prievidza  

Žen
a 

3
1 

Košice  



Muž 4
9 

Martin  

Muž 8
8 

Martin  

Muž 3
8 

Nové Zámky  

Muž 2
2 

Košice  

Muž 5
7 

Trnava  

Žen
a 

2
5 

Malacky  

Muž 1
8 

Trenčín  

Muž 6
0 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 6
6 

Trnava  

Žen
a 

5
9 

Bratislava  

Žen
a 

6
4 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 1
7 

Košice v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

6
5 

Martin  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Muž 6
7 

Košice  

Žen
a 

7
5 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Trenčín  

Muž 8
9 

Trnava  

Muž 3
1 

Levoča  

Žen
a 

3 Trenčín  

Žen
a 

5
4 

Trenčín  

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
9 

Trenčín  

Žen 2 St. Ľubovňa v karanténnej stanici APZ 



a 2 BA 
Žen

a 
3

0 
Kežmarok  

Žen
a 

4
0 

Košice – okolie  

Muž 6 Košice – okolie  
Muž 5

2 
Piešťany  

Muž 4
7 

Detva  

Muž 4
1 

Žilina  

Žen
a 

7
3 

Poprad  

Žen
a 

5
4 

adresa 
neuvedená 

v karanténnej stanici APZ 
BA 

Muž 1
1 

Bratislava  

Muž 4
5 

Námestovo v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
8 

Brezno v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
3 

Prievidza  

Muž 6
1 

Prievidza  

Muž 5
4 

bez adresy v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
6 

Bratislava  

Muž 8
1 

Prievidza  

Žen
a 

7
5 

Prievidza  

Muž 2
9 

Pezinok  

Žen
a 

3
5 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
7 

Prievidza  

Muž 4
3 

Prievidza v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

7
1 

Prievidza  

Žen
a 

6
4 

Malacky  

Muž 2
2 

Sabinov v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
5 

Trnava  

Žen
a 

2
4 

Rožňava  

Žen
a 

4
2 

Pezinok  

Žen
a 

5
1 

Prešov  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 5
5 

Bratislava  

Muž 4
1 

Partizánske  

Žen
a 

4
2 

Partizánske  



Muž 5
4 

Trenčín  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

2
2 

Martin v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Topoľčany v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 2
5 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
5 

Bratislava  

Žen
a 

4
3 

Bratislava  

Muž 2
5 

Komárno v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
9 

Bratislava  

Žen
a 

5
4 

Bratislava  

Muž 4
5 

Partizánske v karanténe Gabčíkovo 

Muž 8
4 

Prievidza  

Žen
a 

8
3 

Prievidza  

Žen
a 

6
8 

Bratislava  

Žen
a 

7
6 

Nové Zámky  

Žen
a 

5
9 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 3
0 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
3 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Bratislava  

Muž 2
7 

Vranov nad 
Topľou 

v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
4 

Prievidza  

Žen
a 

2
8 

Bratislava  

Žen
a 

2
1 

Trnava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

4
4 

Senec  

Žen
a 

4
6 

Malacky  

Žen
a 

2
8 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 



Muž 5
8 

Malacky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
7 

Bratislava v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
4 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
9 

Nitra  

Žen
a 

4
1 

Piešťany  

Muž 3
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
4 

Nitra v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
5 

Trebišov v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
6 

Kežmarok v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

Šaľa  

Muž 2
3 

B.Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 4
2 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
7 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

2
8 

Banská 
Bystrica 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

3
3 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
2 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
8 

Bardejov v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
9 

Liptovský 
Mikuláš 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 2
4 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 5
0 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

6
1 

Žilina  

Muž 2
8 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
6 

Nové Zámky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
7 

Trnava v Gabčíkove 

Žen
a 

6
4 

Prešov  

Žen
a 

2
0 

Brezno  

Muž 2
1 

Čadca  

Žen
a 

4
8 

Čadca  

Muž 1 B. Bystrica  



7 
Muž 5

5 
B. Bystrica  

Muž 5
4 

Prešov  

Žen
a 

1
4 

Prešov  

Muž 4
0 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 4
0 

Spišská Nová 
Ves 

v Gabčíkove 

Muž 7
7 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
3 

Skalica  

Žen
a 

1
0 

Martin  

Muž 6
7 

Martin  

Muž 4
1 

Bratislava  

Žen
a 

2
7 

Košice adresa neznáma, vyšetrená v 
Košiciach 

Žen
a 

7
7 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 3
7 

Košice – okolie  

Žen
a 

1
3 

Nové Zámky  

Muž 4
9 

Prešov  

Muž 4
4 

Košice – okolie v karant. stanici 
Piešťany 

Žen
a 

5
9 

Senec  

Žen
a 

3
0 

Pezinok  

Žen
a 

4
3 

Košice  

Muž 3
3 

Čadca  

Muž 3
6 

Bratislava  

Muž 2
3 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Poprad v karant. stanici 
Piešťany 

Muž 5
6 

Nitra  



Žen
a 

5
9 

Nitra  

Žen
a 

5
5 

Bratislava  

Žen
a 

2
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
0 

Trenčín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
9 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Dolný Kubín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
4 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
2 

Levoča v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
2 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
1 

Zvolen v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
8 

Turčianske 
Teplice 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
2 

Prešov v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
3 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
2 

Pezinok v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
5 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Dolný Kubín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
0 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
4 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
4 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
4 

Poltár v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
7 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2 Liptovský 
Mikuláš 

 

Muž 5
3 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
2 

Kežmarok v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

5
6 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
8 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
5 

Gelnica v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
1 

Bardejov v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
3 

Rimavská 
Sobota 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
9 

Piešťany v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2 Levoča v karant. stanici APZ 



1 BA 
Muž 4

5 
Brezno v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

4 
Liptovský 

Mikuláš 
v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 4

3 
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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Muž 7

6 
Prievidza 

Muž 7
0 

Košice 

Ženy 5
6 

Galanta 

Muž 5
5 

Trenčín 

Muž 4
9 

Stará 
Ľubovňa 

Ženy 4
6 

Košice 

Ženy 3
3 

Košice 

Ženy 2
6 

Partizánsk
e 

Muž 2
6 

Trenčín 

Muž 2
5 

Košice 

Muž 2
5 

Trenčín 

Ženy 2
2 

Košice – 
okolie 

Ženy 8 Senec 
Ženy 8 Senec 
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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
6

5 
Žilina 

Muž 5
8 

B. 
Bystrica 

Žen
a 

5
8 

Žilina 



Žen
a 

5
4 

Prešov 

Žen
a 

5
3 

Prievidza 

Muž 5
0 

Košice 

Muž 5
0 

Košice 

Žen
a 

4
8 

Trenčín 

Muž 4
6 

Prievidza 

Muž 4
1 

Kežmarok 

Muž 4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
3 

Prešov 

Muž 3
3 

Trnava 

Muž 3
0 

Michalovc
e 

Muž 2
9 

Skalica 

Muž 2
8 

Brezno 

Žen
a 

2
6 

Trnava 

Muž 2
4 

Bratislava 

Muž 2
4 

Trenčín 

Muž 2 Trebišov 
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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
7

0 
Bratislava 

Muž 5
9 

Piešťany 

Žen
a 

5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 5
2 

Bardejov 

Muž 5
2 

Čadca 

Muž 4
8 

Zlaté 
Moravce 

Muž 4
6 

Piešťany 

Muž 4
2 

Košice 

Žen
a 

4
1 

Prešov 

Muž 4 Tvrdošín 



0 
Muž 3

8 
Michalovce 

Muž 3
7 

B. Bystrica 

Muž 3
5 

Ružomber
ok 

Muž 3
4 

Kežmarok 

Žen
a 

2
7 

Žilina 

Muž 2
6 

Kežmarok 

Muž 2
6 

L. Mikuláš 

Žen
a 

2
5 

Prievidza 

Muž 2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Zvolen 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
1 

Snina 

Žen
a 

1
6 

Prešov 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Žen
a 

5
9 

Bardejov 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
8 

Bratislava 

Žen
a 

8 Bratislava 

Žen
a 

2
2 

Bratislava 

Žen
a 

4
5 

Bratislava 

Žen
a 

5
3 

Bratislava 

Muž 4
9 

Bratislava 

Muž 4
0 

Bratislava 

Muž 5
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
7 

Bratislava 

Muž 5 Bratislava 
Žen

a 
4

1 
Bratislava 

Žen
a 

1
8 

Bratislava 

Muž 4
1 

Bratislava 

Muž 3
3 

Bratislava 

Žen
a 

2
3 

Bratislava 

Muž 3
0 

Brezno 

Muž 4
4 

Kežmarok 

Žen
a 

4
6 

Levice 

Muž 5
6 

Liptovský 
Mikuláš 

Muž 5
7 

Nové Zámky 

Žen
a 

2
6 

Nové Zámky 

Muž 4
0 

Piešťany 

Muž 4
1 

Piešťany 

Muž 5
3 

Považská 
Bystrica 

Muž 4
0 

Revúca 

Muž 4 Rimavská 



4 Sobota 
Muž 3

6 
Sabinov 

Žen
a 

5
7 

Sabinov 

Muž 3
9 

Sabinov 

Muž 3
8 

Sabinov 

Muž 4
7 

Sabinov 

Muž 4
0 

Sabinov 

Muž 3
4 

Sabinov 

Žen
a 

3
0 

Spišská Nová 
Ves 

Muž 3
7 

Trnava 

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) 
Pohl

avie 
Vek Názov okresu 

Žen
a 

3 Bánovce nad 
Bebravou 

Muž 29 Bardejov 
Žen

a 
64 Bratislava 

Žen
a 

68 Bratislava 

Muž 68 Bratislava 
Muž 4 Bratislava 
Žen

a 
9 Bratislava 

Žen
a 

43 Čadca 

Muž 24 Galanta 
Žen

a 
23 Hlohovec 

Žen
a 

64 Hlohovec 

Žen
a 

40 Martin 

Žen
a 

54 Michalovce 

Žen
a 

41 Nitra 

Žen
a 

80 Nitra 

Muž 65 Nové Zámky 
Muž 60 Prievidza 
Žen

a 
23 Rožňava 

Žen
a 

27 Rožňava 

Muž 25 Svidník 
Muž 43 Trebišov 
Muž 48 Trebišov 
Muž 68 Trenčín 
Muž 59 Trnava 
Žen

a 
21 Žiar nad Hronom 

Muž 63 Žilina 



Žen
a 

Nezn
ámy 

Bratislava 

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] 

 
 

19. SHMÚ varuje pred možnými povodňami: Tieto okresy by sa mali mať na 

pozore! 
[26.06.2020; cas.sk; Čas.sk; 21:23; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/996723/shmu-varuje-pred-moznymi-povodnami-tieto-okresy-by-sa-mali-mat-na-
pozore/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal povodňové výstrahy prvého a druhého stupňa v 

súvislosti s očakávanými zrážkami vo viacerých regiónoch Slovenska. SHMÚ o tom informuje na svojom webe. 
Výstrahy prvého a druhého stupňa vydal SHMÚ pre okresy horného Považia a Liptova. Výstrahy prvého 

stupňa platia i na celej Orave, v Čadci, v Poprade, Kežmarku a Starej Ľubovni. Meteorológovia varujú pred 
povodňami, ktoré hrozia do nedeľného rána, aj v Spišskej Novej Vsi, Gelnici, Košiciach a Levoči. 

Rovnaká výstraha platí pre hornú aj dolnú časť povodia Bodrogu. Pred zrážkami varujú aj pri rieke Torysa v 
Sabinove a Prešove. 

0 
Foto: 
Viaceré okresy Slovenska sú ohrozené povodňami (ilustračné foto). Zdroj: TASR 

https://www.cas.sk/clanok/996723/shmu-varuje-pred-moznymi-povodnami-tieto-okresy-by-sa-mali-mat-na-pozore/
https://www.cas.sk/clanok/996723/shmu-varuje-pred-moznymi-povodnami-tieto-okresy-by-sa-mali-mat-na-pozore/


[Späť na obsah] 

 
 

20. Slovensko: 13 prípadov 
[26.06.2020; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; R / Ľuboš Sarnovský;Andrea Pálfy Belányiová] 

 
 

Andrea Pálffy Belányiová: 13 nových prípadov nákazy, 5 hospitalizovaných pacientov s potvrdením 
COVIDom-19, z toho traja na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ale bez potreby umelej pľúcnej ventilácie. 
Kĺzavý median na hodnote 10. Taká je najnovšia štatistika zo včerajšieho dňa. Koronavírus potvrdili v okresoch 
Michalovce a Bánovce nad Bebravou, odkiaľ hlásia po dva prípady. V Spišskej Novej Vsi a v Brezne po jednom. 

Až sedem zvyšných prípadov je z okresu Čadca, kde kvôli riziku šírenia ochorenia opäť zavádzajú niektoré 
opatrenia. V oboch kysuckých okresoch napríklad uzavreli zariadenia sociálnych služieb a rušia sa verejné 
podujatia.“ 

Marek Krajčí, minister zdravotníctva: „Toto bude pravdepodobne ďalšia cesta, ktorou ako Slovensko pôjdeme. 
Ja verím, že nebudeme musieť prijať plošné opatrenia tak, ako to bolo doteraz, ale že naozaj zvládneme ten 
prísun toho vírusu a teda aj vďaka zodpovednosti ľudí, ktorí budú prichádzať z týchto nie bezpečných krajín, že to 
zvládneme takýmto spôsobom aj naďalej. Bude dôležité, ako sa bude vyvíjať táto epidémia a teda pandémia aj v 
okolitých krajinách.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Pribúdajú lokálne obmedzenia 
[26.06.2020; TV JOJ; Krimi; 19:00; Stanislava Kováčik / Stanislava Kováčik] 

 
 

Stanislava Kováčik, moderátorka: "Trinásť nových prípadov nákazy, 5 hospitalizovaných pacientov s 
potvrdeným COVID-19, z toho 3 na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ale bez potreby umelej pľúcnej 
ventilácie. Taká je najnovšia štatistika zo včerajšieho dňa. Koronavírus potvrdili v okresoch Michalovce a Bánovce 
nad Bebravou, odkiaľ hlásia po 2 prípady. Zo Spišskej Novej Vsi a Brezna po 1. až 7 zvyšných prípadov je z 

okresu Čadca, kde kvôli riziku šírenia ochorenia opäť zatvorili školy, škôlky, športoviská i plaváreň. Na základe 
rozhodnutia krízového štábu uzatvára všetky školské zariadenia aj Krásno nad Kysucou. Neodporúča sa 
stretávanie, návšteva detských ihrísk a rušia sa aj verejné podujatia." 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Meteorológovia varujú pred povodňami vo viacerých regiónoch Slovenska 
[26.06.2020; aktuality.sk; Predpoveď počasia; 18:31; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/802361/meteorologovia-varuju-pred-povodnami-vo-viacerych-regionoch-
slovenska/ 

 
 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal povodňové výstrahy prvého a druhého stupňa v 
súvislosti s očakávanými zrážkami vo viacerých regiónoch Slovenska. SHMÚ o tom informuje na svojom webe. 

Výstrahy prvého stupňa platia zatiaľ do piatka 19.00 h pre Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Turčianske 
Teplice, Martin a časti Žilina-Rajčanka a Žilina-sever. 

Výstrahy prvého stupňa platia tiež v okresoch východného Slovenska do piatka 18.00 h a to v košických 
okresoch, v Sabinove, Bardejove, Prešove, Vranove nad Topľou, Svidníku, Stropkove, Trebišove, Michalovciach, 
Medzilaborciach, Humennom, Snine a Sobranciach. 

SHMÚ tiež vydal v piatok výstrahy druhého stupňa pre okresy Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, 
Spišská Nová Ves a Gelnica. Výstrahy platia zatiaľ do piatka 18.00 h. 
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23. Na Slovensku sa opäť rozprší, to ale zďaleka nie je všetko: Vážna výstraha 

pre východ Slovenska 
[26.06.2020; cas.sk; Čas.sk; 18:14; TASR] 

https://www.aktuality.sk/clanok/802361/meteorologovia-varuju-pred-povodnami-vo-viacerych-regionoch-slovenska/
https://www.aktuality.sk/clanok/802361/meteorologovia-varuju-pred-povodnami-vo-viacerych-regionoch-slovenska/


 
https://www.cas.sk/clanok/996658/na-slovensku-sa-opat-rozprsi-to-ale-zdaleka-nie-je-vsetko-vazna-
vystraha-pre-vychod-slovenska/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal povodňové výstrahy prvého a druhého stupňa v 

súvislosti s očakávanými zrážkami vo viacerých regiónoch Slovenska. 
SHMÚ o tom informuje na svojom webe. Výstrahy prvého stupňa platia zatiaľ do piatka 19.00 h pre Liptovský 

Mikuláš, Ružomberok, Turčianske Teplice, Martin a časti Žilina-Rajčanka a Žilina-sever. 
Výstrahy prvého stupňa platia tiež v okresoch východného Slovenska do piatka 18.00 h a to v košických 

okresoch, v Sabinove, Bardejove, Prešove, Vranove nad Topľou, Svidníku, Stropkove, Trebišove, Michalovciach, 
Medzilaborciach, Humennom, Snine a Sobranciach. 

SHMÚ tiež vydal v piatok výstrahy druhého stupňa pre okresy Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, 
Spišská Nová Ves a Gelnica. Výstrahy platia zatiaľ do piatka 18.00 h. 

0 
Foto: 
Výdatné zrážky zvyšujú riziko povodní (ilustračné foto). Zdroj: iStockphoto 
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24. Slováci, POZOR: Meteorológovia varujú pred povodňami! Pohroma nás 

čaká vo viacerých regiónoch! 
[26.06.2020; pluska.sk; Správy; 17:48; TASR;vga] 

 
https://www1.pluska.sk/regiony/slovaci-pozor-meteorologovia-varuju-pred-povodnami-pohroma-nas-
caka-viacerych-regionoch 

 
 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal povodňové výstrahy prvého a druhého stupňa v 
súvislosti s očakávanými zrážkami vo viacerých regiónoch Slovenska. SHMÚ o tom informuje na svojom webe. 

dnes 17:48 
Výstrahy prvého stupňa platia zatiaľ do piatka 19.00 h pre Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Turčianske 

Teplice, Martin a časti Žilina-Rajčanka a Žilina-sever. Výstrahy prvého stupňa platia tiež v okresoch východného 
Slovenska do piatka 18.00 h a to v košických okresoch, v Sabinove, Bardejove, Prešove, Vranove nad Topľou, 
Svidníku, Stropkove, Trebišove, Michalovciach, Medzilaborciach, Humennom, Snine a Sobranciach. 

Meteorológovia vydali výstrahu 
Zdroj: SHMÚ 
SHMÚ tiež vydal v piatok výstrahy druhého stupňa pre okresy Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, 

Spišská Nová Ves a Gelnica. Výstrahy platia zatiaľ do piatka 18.00 h. 

Autori:TASR, vga 
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25. Pribúdajú lokálne obmedzenia 
[26.06.2020; TV JOJ; Prvé noviny; 17:00; R / Dana Čapkovičová] 

 
 

Dana Čapkovičová, moderátorka: „13 nových prípadov nákazy, 5 hospitalizovaných pacientov s potvrdeným 
COVIDom-19, z toho traja na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ale bez potreby umelej pľúcnej ventilácie. Tak 
taká je najnovšia štatistika zo včerajšieho dňa. Korunavírus potvrdili v okresoch Michalovce a Bánovce nad 
Bebravou, odkiaľ hlásia po 2 prípady, zo Spišskej Novej Vsi a Brezna po jednom. Zvyšných 7 prípadov je z 

okresu Čadca, kde kvôli riziku šírenia ochorenia opäť zatvorili školy, škôlky, športoviská i plaváreň. Na základe 
rozhodnutia krízového štábu uzatvára všetky školské zariadenia aj Krásno nad Kysucou. Neodporúča stretávanie 
sa, návštevu detských ihrísk a ruší aj verejné podujatia.“ 

Marek Krajčí, minister zdravotníctva SR (OĽaNO): „Toto bude pravdepodobne ďalšia cesta, ktorou ako 
Slovensko pôjdeme, ja verím, že nebudeme musieť prijať plošné opatrenia tak, ako to bolo doteraz, ale že naozaj 
zvládneme ten prísun toho vírusu a teda aj vďaka zodpovednosti ľudí, ktorí budú prichádzať z týchto nie 
bezpečných krajín, že to zvládneme takýmto spôsobom aj naďalej. Bude dôležité ako sa bude vyvíjať táto 
epidémia a teda pandémia aj v okolitých krajinách.“ 

https://www.cas.sk/clanok/996658/na-slovensku-sa-opat-rozprsi-to-ale-zdaleka-nie-je-vsetko-vazna-vystraha-pre-vychod-slovenska/
https://www.cas.sk/clanok/996658/na-slovensku-sa-opat-rozprsi-to-ale-zdaleka-nie-je-vsetko-vazna-vystraha-pre-vychod-slovenska/
https://www1.pluska.sk/regiony/slovaci-pozor-meteorologovia-varuju-pred-povodnami-pohroma-nas-caka-viacerych-regionoch
https://www1.pluska.sk/regiony/slovaci-pozor-meteorologovia-varuju-pred-povodnami-pohroma-nas-caka-viacerych-regionoch
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26. SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa pred búrkami pre východné Slovensko 
[26.06.2020; aktuality.sk; Predpoveď počasia; 15:07; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/802252/shmu-vydal-vystrahu-2-stupna-pred-burkami-pre-vychodne-
slovensko/ 

 
 

Na východnom Slovensku sa môžu v piatok popoludní vyskytnúť silné búrky. Slovenský hydrometeorologický 
ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. 

Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pred búrkami pre okresy východného Slovenska a platí do 
18.00 h. Vo viacerých okresoch stredného a východného Slovenska zároveň platí výstraha druhého stupňa pred 
povodňami. 

Počas celého piatku zároveň platí na strednom Slovensku výstraha prvého stupňa pred búrkami. 
Meteorológovia na sociálnej sieti upozornili, že piatok bude teplý, dusný deň s búrkami. 

„Búrky sa aktuálne vyskytujú najviac na strednom Slovensku. Môžu byť sprevádzané prívalovými zrážkami, 
krúpami, ojedinele aj veľkými, prechodne aj zosilneným vetrom a výraznou bleskovou aktivitou," napísal ústav. 
Podľa meraní radaru SHMÚ už niektoré búrky vykazujú aj supercelárne črty. 

Výstraha druhého stupňa pred povodňami platí do 16.00 h pre okresy Lučenec, Detva, Poltár, Brezno, 
Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. 

Výstraha prvého stupňa pred búrkami zase platí pre okresy Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Košice okolie, 
Košice a Sabinov. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Silné búrky neutíchnu: Výstraha pre stred a východ Slovenska, okrem 

dažďa očakávajte aj niečo horšie 
[26.06.2020; cas.sk; Čas.sk; 14:20; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/996515/silne-burky-neutichnu-vystraha-pre-stred-a-vychod-slovenska-okrem-
dazda-ocakavajte-aj-nieco-horsie/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Na východnom Slovensku sa môžu v piatok popoludní vyskytnúť silné búrky. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Meteorológovia vydali 

výstrahu druhého stupňa pred búrkami pre okresy východného Slovenska a platí do 18.00 h. Vo viacerých 
okresoch stredného a východného Slovenska zároveň platí výstraha druhého stupňa pred povodňami. 

Počas celého piatku zároveň platí na strednom Slovensku výstraha prvého stupňa pred búrkami. 
Meteorológovia na sociálnej sieti upozornili, že piatok bude teplý, dusný deň s búrkami. “Búrky sa aktuálne 
vyskytujú najviac na strednom Slovensku. Môžu byť sprevádzané prívalovými zrážkami, krúpami, ojedinele aj 
veľkými, prechodne aj zosilneným vetrom a výraznou bleskovou aktivitou,” napísal ústav. Podľa meraní radaru 
SHMÚ už niektoré búrky vykazujú aj supercelárne črty. 

Výstraha druhého stupňa pred povodňami platí do 16.00 h pre okresy Lučenec, Detva, Poltár, Brezno, 
Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. 

Výstraha prvého stupňa pred búrkami zase platí pre okresy Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Košice okolie, 
Košice a Sabinov. 

0 
Foto: 
SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa pred búrkami pre východné Slovensko (ilustračné foto). Zdroj: iStockphoto 
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28. Východ Slovenska zasiahnu silné búrky, výstrahy platia pre viacero 

okresov 
[26.06.2020; tvnoviny.sk; Domáce; 13:56; BRATISLAVA/TASR] 

https://www.aktuality.sk/clanok/802252/shmu-vydal-vystrahu-2-stupna-pred-burkami-pre-vychodne-slovensko/
https://www.aktuality.sk/clanok/802252/shmu-vydal-vystrahu-2-stupna-pred-burkami-pre-vychodne-slovensko/
https://www.cas.sk/clanok/996515/silne-burky-neutichnu-vystraha-pre-stred-a-vychod-slovenska-okrem-dazda-ocakavajte-aj-nieco-horsie/
https://www.cas.sk/clanok/996515/silne-burky-neutichnu-vystraha-pre-stred-a-vychod-slovenska-okrem-dazda-ocakavajte-aj-nieco-horsie/


 
http://www.tvnoviny.sk/a/2000982 

 
 

Meteorológovia varujú pred búrkami aj na strednom Slovensku. 
Zdieľať článok 
Na východnom Slovensku sa môžu v piatok popoludní vyskytnúť silné búrky. Slovenský hydrometeorologický 

ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. 
Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pred búrkami pre okresy východného Slovenska a platí do 

18.00 h. Vo viacerých okresoch stredného a východného Slovenska zároveň platí výstraha druhého stupňa pred 
povodňami. 

Počas celého piatku zároveň platí na strednom Slovensku výstraha prvého stupňa pred búrkami. 
Meteorológovia na sociálnej sieti upozornili, že piatok bude teplý, dusný deň s búrkami. 

“Búrky sa aktuálne vyskytujú najviac na strednom Slovensku. Môžu byť sprevádzané prívalovými zrážkami, 
krúpami, ojedinele aj veľkými, prechodne aj zosilneným vetrom a výraznou bleskovou aktivitou,” napísal ústav. 
Podľa meraní radaru SHMÚ už niektoré búrky vykazujú aj supercelárne črty. 

Výstraha druhého stupňa pred povodňami platí do 16.00 h pre okresy Lučenec, Detva, Poltár, Brezno, 
Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. 

Výstraha prvého stupňa pred búrkami zase platí pre okresy Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Košice okolie, 
Košice a Sabinov. 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

29. V Spišskom Podhradí sú dve ohniská nákazy koronavírusom a z Británie sa 

chcú vrátiť ešte desiatky ľudí 
[26.06.2020; webnoviny.sk; Ostatné; 13:01; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/v-spisskom-podhradi-su-dve-ohniska-nakazy-koronavirusom-a-
z-britanie-sa-chcu-vratit-este-desiatky-ludi/ 

 
 

V Spišskom Podhradí, kde sú dve ohniská nákazy koronavírusom, a to v centre a v okrajovej časti na 
Rybníčku, počítajú ešte s príchodom asi 150 obyvateľov zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska. Pre agentúru SITA to uviedol primátor mesta Michal Kapusta. 

Domáca karanténa pre navrátilcov 
„Máme kompletné výsledky z minulého týždňa, šesť pozitívne testovaných v dvoch lokalitách. Všetci navrátilci 

budú musieť prejsť domácou karanténou, mať pri príchode v tlačenej podobe negatívny test na Covid-19 v 
slovenskom, českom, anglickom alebo v nemeckom jazyku,“ priblížil primátor s tým, že obyvatelia, ktorí sa 
vracajú zo zahraničia, často predkladajú potvrdenia v mobiloch v tvare SMS. 

„Po piatich dňoch od príchodu budú otestovaní tu na Slovensku a po negatívnom teste bude ich karanténa 
ukončená. Najlepšie by bolo, keby išli po príchode do štátnej karantény, boli tam otestovaní a dostali už 
slovenské potvrdenie o tom, že sú negatívni. Nikto však netuší, kedy sa ktorý obyvateľ vráti, pretože hranice už 
nie sú monitorované,“ povedal primátor s tým, že niekedy zistia až po piatich dňoch, že nejakí ľudia sa vrátili zo 
zahraničia. 

Viaceré telefonáty z Anglicka 
Kapusta však priznal, že vďaka medializácii udalostí dávajú trochu väčší pozor a po príchode sa hlásia. 
„Viacerí nám telefonujú z Anglicka, že sa chystajú domov. My ich následne informujeme, aby neprichádzali na 

Slovensko bez negatívneho Covid passu. Chceme len, aby prišli negatívni na Slovensko, my len potvrdíme, že sú 
negatívni, a tým pádom sa môžu voľne pohybovať po celej našej krajine,“ uzavrel primátor. 

V neďalekej Žehre v osade Dreveník sa po 25 dňoch od zrušenia karantény opäť vyskytol koronavírus. Vo 
štvrtok potvrdili po prvom pozitívnom 59-ročnom mužovi ďalšie tri prípady ochorenia Covid-19. 

Informovala o tom hygienička z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi Renáta 

Hudáková s tým, že ide o dve deti, ktoré sa spolu s rodičmi vrátili zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a 
Severného Írska. „Štvrtý pozitívny je z inej rodiny,“ dodala. V osade Dreveník spolu otestovali 36 ľudí. 
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30. V Spišskom Podhradí sú dve ohniská nákazy: Na Slovensko sa plánuje 

vrátiť ešte asi 150 ľudí z Británie 
[26.06.2020; cas.sk; Čas.sk; 12:52; SITA] 

http://www.tvnoviny.sk/a/2000982
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/v-spisskom-podhradi-su-dve-ohniska-nakazy-koronavirusom-a-z-britanie-sa-chcu-vratit-este-desiatky-ludi/
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/v-spisskom-podhradi-su-dve-ohniska-nakazy-koronavirusom-a-z-britanie-sa-chcu-vratit-este-desiatky-ludi/


 
https://www.cas.sk/clanok/996495/v-spisskom-podhradi-su-dve-ohniska-nakazy-na-slovensko-sa-planuje-
vratit-este-asi-150-ludi-z-britanie/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
V Spišskom Podhradí, kde sú dve ohniská nákazy koronavírusom, a to v centre a v okrajovej časti na 

Rybníčku, počítajú ešte s príchodom asi 150 obyvateľov zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska. 

Pre agentúru SITA to uviedol primátor mesta Michal Kapusta. „Máme kompletné výsledky z minulého týždňa, 
šesť pozitívne testovaných v dvoch lokalitách. Všetci navrátilci budú musieť prejsť domácou karanténou, mať pri 
príchode v tlačenej podobe negatívny test na Covid-19 v slovenskom, českom, anglickom alebo v nemeckom 
jazyku,“ priblížil primátor s tým, že obyvatelia, ktorí sa vracajú zo zahraničia, často predkladajú potvrdenia v 
mobiloch v tvare SMS. 

„Po piatich dňoch od príchodu budú otestovaní tu na Slovensku a po negatívnom teste bude ich karanténa 
ukončená. Najlepšie by bolo, keby išli po príchode do štátnej karantény, boli tam otestovaní a dostali už 
slovenské potvrdenie o tom, že sú negatívni. Nikto však netuší, kedy sa ktorý obyvateľ vráti, pretože hranice už 
nie sú monitorované,“ povedal primátor s tým, že niekedy zistia až po piatich dňoch, že nejakí ľudia sa vrátili zo 
zahraničia. Priznal však, že vďaka medializácii udalostí dávajú trochu väčší pozor a po príchode sa hlásia. 

„Viacerí nám telefonujú z Anglicka, že sa chystajú domov. My ich následne informujeme, aby neprichádzali na 
Slovensko bez negatívneho Covid passu. Chceme len, aby prišli negatívni na Slovensko, my len potvrdíme, že sú 
negatívni, a tým pádom sa môžu voľne pohybovať po celej našej krajine,“ uzavrel primátor. 

V neďalekej Žehre v osade Dreveník sa po 25 dňoch od zrušenia karantény opäť vyskytol koronavírus. Vo 
štvrtok potvrdili po prvom pozitívnom 59-ročnom mužovi ďalšie tri prípady ochorenia Covid-19. Informovala o tom 
hygienička z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi Renáta Hudáková s tým, že ide 

o dve deti, ktoré sa spolu s rodičmi vrátili zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Štvrtý 
pozitívny je z inej rodiny,“ dodala. V osade Dreveník spolu otestovali 36 ľudí. 

0 
Foto: 
V neďalekej Žehre sú už štyri potvrdené prípady (ilustračné foto). Zdroj: TASR 
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31. Vo štvrtok pribudlo na Slovensku 13 nových prípadov ochorenia COVID-19 
[26.06.2020; dobrenoviny.sk; 10:13; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/185965/vo-stvrtok-pribudlo-na-slovensku-13-novych-pripadov-ochorenia-
covid-19 

 
 

Pozitívne testovaných bolo sedem žien a šesť mužov. 
Netradičná slávnostná promócia Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach 

(TUKE) na štadióne Slávie TUKE na Watsonovej ulici v Košiciach 23. júna 2020. Fakulta vyšla v ústrety svojim 
študentom, aby neprišli o tento jedinečný životný zážitok oni a ani ich blízki. Diplomy odovzdali 170 absolventom. 
— Foto: TASR/František Iván 

Bratislava 26. júna (TASR) - Vo štvrtok (25. 6.) na Slovensku pribudlo 13 prípadov nákazy novým 
koronavírusom, celkovo sa urobilo 1515 testov. V nemocniciach sa s ochorením COVID-19 alebo s podozrením 
naň nachádza aktuálne 14 pacientov. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana 
Eliášová. Celkovo krajina doteraz eviduje 1643 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 

Eliášová doplnila, že celkovo sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo 1455 ľudí, za štvrtok sa vyliečili traja. 
Pozitívne testovaní pacienti pochádzajú z okresov Čadca (7), Michalovce (2), Bánovce nad Bebravou (2), 
Spišská Nová Ves (1) a Brezno (1). Pozitívne testovaných bolo sedem žien a šesť mužov. 

„V nemocniciach s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň je aktuálne štrnásť pacientov, z nich u 
piatich je potvrdený nový koronavírus,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). „Traja pacienti sú 
na JIS, nikto nie je na umelej pľúcnej ventilácii,“ doplnil minister. 

Na Slovensku sa doteraz urobilo spolu celkovo 206.362 ukončených laboratórnych testov na COVID-19. Vo 
štvrtok nepribudlo žiadne úmrtie pacienta s pozitívnym testom na COVID-19. Celkovo Slovensko doteraz eviduje 
28 úmrtí. 

× 
[Späť na obsah] 
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32. V regiónoch pribudnú nové vlakové spojenia. Majú podporiť cestovný ruch 

na Slovensku 
[26.06.2020; dobrenoviny.sk; 10:06; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/185964/v-regionoch-pribudnu-nove-vlakove-spojenia-maju-podporit-
cestovny-ruch-na-slovensku 

 
 

V koncepte je zahrnutá trať Bratislava – Plavecké Podhradie, Banská Štiavnica, Stará Ľubovňa, celé Pohronie 
a Spišské Podhradie - Spišská Nová Ves. 

Ilustračná snímka — Foto: Interrail.eu 
Spišské Podhradie 25. júna (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR spúšťa nové vlakové 

spojenia v regiónoch Slovenska, ktoré budú fungovať od 4. júla počas celej letnej sezóny. Cieľom je podporiť 
lokálny turistický ruch. Na tlačovom brífingu v Spišskom Podhradí o tom vo štvrtok informoval minister dopravy 
Andrej Doležal (nominant Sme rodina). 

„Veľmi ma teší, že v spolupráci so sekciou cestovného ruchu a Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) 
sa nám podarilo priniesť koncept takzvaných letných turistických vlakov. Vytypovali sme po Slovensku podľa nás 
sedem najzaujímavejších lokalít od západu až po východ,“ priblížil minister. Podľa neho je v koncepte zahrnutá 
trať Bratislava – Plavecké Podhradie, Banská Štiavnica, Stará Ľubovňa, celé Pohronie a Spišské Podhradie - 
Spišská Nová Ves. 

Vlaky budú premávať počas všetkých letných víkendov. „Z pohľadu cestovného ruchu vítame železničnú 
dopravu. Tá je základom infraštruktúry pre podporu cestovného ruchu. Tam, kde nie je diaľnica, kde nie sú vlaky, 
nechodia autobusy, nie je možné poskytovať služby v oblasti cestovného ruchu. Celá táto škála vlakov vznikla v 
spolupráci s krajskými a oblastnými organizáciami cestovného ruchu,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie 
cestovného ruchu MDV SR Radúz Dula. 

Generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký ubezpečil, že pri cestovaní vlakom robia mimoriadne opatrenia. 
Dennodenne vlak čistia polymérovými, chlórovými prípravkami alebo ozónom a hygiena vo vlaku je zabezpečená. 
Podľa neho je vzduch vo vlaku vymieňaný pravidelne vďaka vzduchotechnike - deväť- až dvanásťkrát za hodinu. 
„My sme začali aj takú kampaň – cestujme zodpovedne, ale cestovanie vlakom je bezpečné. Pozývam ľudí do 
vlaku, aby prišli a nebáli sa, pretože verím tomu, že je o ich zdravie a bezpečnosť postarané,“ dodal Hlubocký. 
Dula doplnil, že všeobecne v dopravných prostriedkoch a v hotelových a gastronomických prevádzkach na 
Slovensku zatiaľ nebol zaznamenaný žiaden prípad prenosu nového koronavírusu. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

33. Vo štvrtok pribudlo 13 nových prípadov ochorenia Covid-19 
[26.06.2020; etrend.sk; Správy; 10:00; TASR] 

 
https://www.trend.sk/spravy/stvrtok-pribudlo-13-novych-pripadov-ochorenia-covid-19 

 
 

V nemocniciach sa s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň nachádza aktuálne 14 pacientov 
Vo štvrtok (25. 6.) na Slovensku pribudlo 13 prípadov nákazy novým koronavírusom, celkovo sa urobilo 1 515 

testov. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Celkovo krajina doteraz 
eviduje 1 643 pozitívne testovaných na ochorenie Covid-19. 

Eliášová doplnila, že celkovo sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo 1 455 ľudí, za štvrtok sa vyliečili traja. 
Pozitívne testovaní pacienti pochádzajú z okresov Čadca (7), Michalovce (2), Bánovce nad Bebravou (2), 
Spišská Nová Ves (1) a Brezno (1). Pozitívne testovaných bolo sedem žien a šesť mužov. 

„V nemocniciach s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň je aktuálne štrnásť pacientov, z nich u 
piatich je potvrdený nový koronavírus,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). „Traja pacienti sú 
na JIS, nikto nie je na umelej pľúcnej ventilácii,“ doplnil minister. 

Na Slovensku sa doteraz urobilo spolu celkovo 206 362 ukončených laboratórnych testov na Covid-19. Vo 
štvrtok nepribudlo žiadne úmrtie pacienta s pozitívnym testom na Covid-19. Celkovo Slovensko doteraz eviduje 
28 úmrtí. 

[Späť na obsah] 

 
 

34. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 13 prípadov, pozitívne testovaní sú z 

piatich okresov 
[26.06.2020; webnoviny.sk; Ostatné; 09:41; redakcia] 
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https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/koronavirus-na-slovensku-pribudlo-13-nakazenych-ale-
hodnota-klzaveho-medianu-sa-znizila/ 

 
 

aktualizované 26. júna 9:41 
Za posledný deň (štvrtok) na Slovensku pribudlo 13 prípadov nového koronavírusu. Ako informuje 

ministerstvo zdravotníctva na svojom webe bolo to sedem žien a šesť mužov. Celkový počet infikovaných od 
začiatku pandémie tak stúpol na 1643. 

Vo štvrtok otestovali 1515 ľudí a počet testov na Slovensku sa už dostal na číslo 206 362. Ako uviedol rezort 
zdravotníctve, pozitívne testovaní pacienti pochádzajú z okresov Čadca (7), Michalovce (2), Bánovce nad 
Bebravou (2), Spišská Nová Ves (1), Brezno (1). 

V súvislosti s koronavírusom sa počet hospitalizovaných pacientov znížil z 20 na 14. „Traja pacienti sú na JIS, 
nikto nie je na umelej pľúcnej ventilácii,“ doplnil minister zdravotníctva Marek Krajčí. Počet vyliečených pacientov 
sa zvýšil o troch na 1455. 

Za posledných sedem dní na Slovensku pribudlo 54 pozitívnych testov (štvrtok – , streda – 23, utorok – 18, 
pondelok – 1, nedeľa – 1, sobota – 1, piatok – 10). Sedemdňový kĺzavý medián z desiatky klesol na jednotku. 

Slovensko už dlhodobo neeviduje žiadne úmrtie pacienta s pozitívnym testom na ochorenie Covid-19 a stále 
ich tak máme 28. 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Pribudlo viacero prípadov nákazy, najhoršie je na tom Čadca 
[26.06.2020; ta3.com; Slovensko; 09:33; TA3 TASR SITA ČTK] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1186487/pribudlo-viacero-pripadov-nakazy-najhorsie-je-na-tom-cadca.html 

 
 

Bilancia na Slovensku sa opäť mierne zhoršila, najnovšie pribudlo 13 nových prípadov nákazy, najviac z nich 
v Čadci. V meste preventívne zatvorili školy i športoviská. Budú opatrenia fungovať? Udalosti okolo pandémie s 
vami sledujeme online. 

9:46 Spomedzi nových prípadov nákazy pribudlo sedem v Čadci, po dva v okresoch Bánovce nad Bebravou a 
Michalovce a po jednom v Brezne a Spišskej Novej Vsi.9:42 Stúpol počet hospitalizovaných, je ich päť a z toho 

traja sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Vyliečili sa traja pacienti.9:30 Na Slovensku pribudlo 13 nových 
prípadov nákazy. Celkovo tak evidujeme 1 643 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Počas uplynulého dňa 
urobili spolu 1 515 testov. Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie. Informovalo o tom na svojej stránke Národné centrum 
zdravotníckych informácií.9:20 Cestovanie do krajín mimo zoznamu epidemiologicky bezpečných krajín je 
rizikové aj z pohľadu poistenia. “Cestovné poistenie vás v prípade ochorenia na Covid-19 nechráni,” varuje 
finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Otvorenie hraníc znamená, že Slováci môžu voľne 
cestovať do viac ako dvoch desiatok európskych krajín bez toho, aby sa na nich vzťahovala karanténa pri návrate 
späť na Slovensko. Do zvyšku sveta ministerstvo zahraničia naďalej odporúča necestovať.9:00 Počet 
nakazených novým koronavírusom sa blíži k 10 miliónom. Mnohí odborníci ale varujú, že infikovaných je v 
skutočnosti ešte niekoľko násobne viac. Najviac postihnuté sú stále Spojené štáty, kde evidujú vyše 2,5 milióna 
prípadov.7:30 Spojené štáty potvrdili vo štvrtok 37.077 nových prípadov koronavírusového ochorenia COVID-19, 
čo je najvyšší denný nárast prípadov v krajine za jeden deň od konca apríla. Vyplýva to z údajov Univerzity 
Johnsa Hopkinsa, o ktorých informovala v piatok televízia CNN. Doposiaľ najvyšší počet (36.291) prípadov 
infekcie zaregistrovali v USA 24. apríla.7:15 Nemecko za posledných 24 hodín eviduje ďalších 477 prípadov 
nákazy koronavírusom, ide o menšie číslo, ako predošlý deň. Celkový počet infikovaných od prepuknutia nákazy 
teda vzrástol na 192.556 Vyplýva to zo štatistík, ktoré zverejnil tamojší Inštitút Roberta Kocha.6:40 Mexiko 
oznámilo vo štvrtok prekročenie hranice 25.000 úmrtí na ochorenie COVID-19, informovala v piatok agentúra AFP 
s odvolaním sa na oficiálne údaje. 

Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že za posledných 24 hodín v krajine zaznamenali 6104 nových prípadov 
nákazy novým koronavírusom. Celkový počet infikovaných sa tým zvýšil na 202.951. Za rovnaké časové obdobie 
pribudlo aj 736 úmrtí. Následkom choroby COVID-19, ktorú nový koronavírus spôsobuje, tak podľahlo už 25.060 
ľudí.6:20 Mesto Čadca uzavrelo základné a materské školy, športové zariadenia, mestskú plaváreň aj Dom 
kultúry. Zastavuje aj letné aktivity centra voľného času. Podľa informácií na internetovej stránke mesta je 
dôvodom zhoršujúca sa epidemiologická situácia a nárast pozitívnych osôb s ochorením COVID-19.6:00 Udalosti 
okolo nákazy koronavírusom sme sledovali aj vo štvrtok, pozrite si súhrn.6:00 Udalosti okolo nákazy 
koronavírusom sme sledovali aj vo štvrtok, pozrite si súhrn.6:00 Udalosti okolo nákazy koronavírusom sme 
sledovali aj vo štvrtok, pozrite si súhrn.6:00 Udalosti okolo nákazy koronavírusom sme sledovali aj vo štvrtok, 
pozrite si súhrn.6:00 Udalosti okolo nákazy koronavírusom sme sledovali aj vo štvrtok, pozrite si súhrn. 
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36. Čadca sa stáva novým epicentrom, pribudlo tam ďalších sedem prípadov 

nákazy 
[26.06.2020; tvnoviny.sk; Koronavírus; 09:31; BRATISLAVA/tvnoviny.sk] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/2000933 

 
 

Na celom Slovensku evidujeme 13 nových pacientov. 
Zdieľať článok 
Vo štvrtok pribudlo na Slovensku 13 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali dokopy 

1515 testov. 
Ako informuje ministerstvo zdravotníctva, v okrese Čadca evidujú najviac nových pacientov, konkrétne sedem. 

Včera tu pribudlo 11 nakazených a predvčerom rovnako sedem. 
V okrese Bánovce nad Bebravou takisto ako v Michalovciach hlásia za štvrtok dvoch infikovaných, v okresoch 

Brezno a Spišská Nová Ves po jednom prípade. 

Vyliečiť sa podarilo trom ľuďom, celkový počet vyliečených tak po včerajšom dni stúpol na 1455. Aktívnych 
prípadov je momentálne u nás 160. 

Vývoj situácie doma i vo svete môžete sledovať v prehľadnej tabuľke TU. 
Dobrou správou je, že ochoreniu COVID-19 nik nepodľahol, a tak je počet obetí naďalej 28. 
Po včerajšom dni sa zmenil stav v nemocniciach, prepustili šesť osôb. Hospitalizovaných je 14 pacientov, z 

toho u piatich nákazu potvrdili. 
Traja pacienti ležia na jednotke intenzívnej starostlivosti a nik nepotrebuje umelú pľúcnu ventiláciu. 
Sedemdňový kĺzavý medián je na hodnote 10. 
Pomôžte zmierniť následky pandémie koronavírusu tým, ktorí to potrebujú. Prispieť môžete prostredníctvom 

Nadácie Markíza. 
–> 
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37. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 13 prípadov, pozitívne testovaní sú z 

piatich okresov 
[26.06.2020; 24hod.sk; Z domova; 07:44; redakcia] 

 
https://www.24hod.sk/koronavirus-na-slovensku-pribudlo-13-pripadov-pozitivne-testovani-su-z-piatich-
okresov-cl738985.html 

 
 

Čadca sa stáva novým epicentrom nákazy, pribudlo tam ďalších sedem prípadov nákazy 
Vo štvrtok pribudlo na Slovensku 13 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali dokopy 

1515 testov.Ako informuje ministerstvo zdravotníctva, v okrese Čadca evidujú sedem nových pacientov, v okrese 
Bánovce nad Bebravou rovnako ako v Michalovciach dvoch, v okresoch Brezno a Spišská Nová Ves po jednom 

prípade.Vyliečiť sa podarilo trom ľuďom, celkový počet vyliečených tak po včerajšom dni stúpol na 1455.Dobrou 
správou je, že ochoreniu nik nepodľahol, a tak je počet obetí naďalej 28.Zmenil sa stav v nemocniciach, prepustili 
šesť osôb. Hospitalizovaných je 14 pacientov.Za posledných sedem dní na Slovensku pribudlo 54 pozitívnych 
testov (štvrtok – , streda – 23 , utorok – 18 , pondelok – 1 , nedeľa – 1 , sobota – 1 , piatok – 10 ). Sedemdňový 
kĺzavý medián z desiatky klesol na jednotku. Slovensko už dlhodobo neeviduje žiadne úmrtie pacienta s 
pozitívnym testom na ochorenie Covid-19 a stále ich tak máme 28 . 

[Späť na obsah] 

 
 

38. SHMÚ varuje pred možnými povodňami vo viacerých regiónoch Slovenska 
[26.06.2020; pravda.sk; Regióny; 00:00; TASR] 

 
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/555723-shmu-varuje-pred-moznymi-povodnami-vo-viacerych-
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Na Záhorí voda ráno 26.6.2020 zaplavila viaceré cesty. Autor: SITA, KR PZ TT 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal povodňové výstrahy prvého a druhého stupňa v 

súvislosti s očakávanými zrážkami vo viacerých regiónoch Slovenska. SHMÚ o tom informuje na svojom webe. 
Výstrahy prvého stupňa platia zatiaľ do piatka 19.00 h pre Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Turč ianske 

Teplice, Martin a časti Žilina-Rajčanka a Žilina-sever. Výstrahy prvého stupňa platia tiež v okresoch východného 
Slovenska do piatka 18.00 h a to v košických okresoch, v Sabinove, Bardejove, Prešove, Vranove nad Topľou, 
Svidníku, Stropkove, Trebišove, Michalovciach, Medzilaborciach, Humennom, Snine a Sobranciach. 

SHMÚ tiež vydal v piatok výstrahy druhého stupňa pre okresy Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, 
Spišská Nová Ves a Gelnica. Výstrahy platia zatiaľ do piatka 18.00 h. 

VIDEO: Potopa v Šaštíne. 
Páči sa Vám tento článok? Prosíme podporte kvalitnú žurnalistiku. Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej 

verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie 
pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok. 

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník 
[Späť na obsah] 

 
 

39. Na východ sa valia silné búrky 
[26.06.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; KOŠICE: DNES] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/na-vychod-sa-valia-silne-burky/ 

 
 

ilustračné foto: Veronika Janušková 
KOŠICE: DNES 
Autor 
redakcia@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Na východnom Slovensku sa môžu v piatok popoludní vyskytnúť silné búrky. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Meteorológovia vydali 

výstrahu druhého stupňa pred búrkami pre okresy východného Slovenska a platí do 18.00 hod. Vo viacerých 
okresoch stredného a východného Slovenska zároveň platí výstraha druhého stupňa pred povodňami. 

Počas celého piatku zároveň platí na strednom Slovensku výstraha prvého stupňa pred búrkami. 
Meteorológovia na sociálnej sieti upozornili, že piatok bude teplý, dusný deň s búrkami. 

„Búrky sa aktuálne vyskytujú najviac na strednom Slovensku. Môžu byť sprevádzané prívalovými zrážkami, 
krúpami, ojedinele aj veľkými, prechodne aj zosilneným vetrom a výraznou bleskovou aktivitou,“ napísal ústav. 

Podľa meraní radaru SHMÚ už niektoré búrky vykazujú aj supercelárne črty. 
Výstraha aj v Košiciach 
Výstraha druhého stupňa pred povodňami platí do 16.00 hod. pre okresy Lučenec, Detva, Poltár, Brezno, 

Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. 

Výstraha prvého stupňa pred búrkami zase platí pre okresy Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Košice okolie, 
Košice a Sabinov. 

reklamná správa 
Tlieskame všetkým našim spolupracovníkom v teréne 
Voda - strategická surovina aj počas COVID-u, zamestnanci VVS rozdelení do skupín. 
Zistite viac 
(TASR) 

[Späť na obsah] 

 
 

40. SHMÚ varuje pred možnými povodňami vo viacerých regiónoch Slovenska 
[26.06.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/172936/shmu-varuje-pred-moznymi-povodnami-vo-viacerych-regionoch-
slovenska/ 

 
 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal povodňové výstrahy prvého a druhého stupňa v 
súvislosti s očakávanými zrážkami vo viacerých regiónoch Slovenska. SHMÚ o tom informuje na svojom webe. 

https://kosicednes.sk/udalosti/na-vychod-sa-valia-silne-burky/
https://www.info.sk/sprava/172936/shmu-varuje-pred-moznymi-povodnami-vo-viacerych-regionoch-slovenska/
https://www.info.sk/sprava/172936/shmu-varuje-pred-moznymi-povodnami-vo-viacerych-regionoch-slovenska/


Výstrahy prvého stupňa platia zatiaľ do piatka 19.00 h pre Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Turčianske 
Teplice, Martin a časti Žilina-Rajčanka a Žilina-sever. 

Výstrahy prvého stupňa platia tiež v okresoch východného Slovenska do piatka 18.00 h a to v košických 
okresoch, v Sabinove, Bardejove, Prešove, Vranove nad Topľou, Svidníku, Stropkove, Trebišove, Michalovciach, 
Medzilaborciach, Humennom, Snine a Sobranciach. 

SHMÚ tiež vydal v piatok výstrahy druhého stupňa pre okresy Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, 
Spišská Nová Ves a Gelnica. Výstrahy platia zatiaľ do piatka 18.00 h. 

Foto: shmu.sk 
Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

41. SHMÚ varuje viaceré regióny Slovenska pred možnými povodňami 
[26.06.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/shmu-varuje-pred-moznymi-povodnami-v/476809-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: FB Prezídium Hasičského a záchranného zboru 
Výstrahy prvého a druhého stupňa vydal SHMÚ pre okresy horného Považia a Liptova. 
Bratislava 26. júna (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal povodňové výstrahy prvého 

a druhého stupňa v súvislosti s očakávanými zrážkami vo viacerých regiónoch Slovenska. SHMÚ o tom informuje 
na svojom webe. Výstrahy prvého a druhého stupňa vydal SHMÚ pre okresy horného Považia a Liptova. 
Výstrahy prvého stupňa platia i na celej Orave, v Čadci, v Poprade, Kežmarku a Starej Ľubovni. Meteorológovia 
varujú pred povodňami, ktoré hrozia do nedeľného rána, aj v Spišskej Novej Vsi, Gelnici, Košiciach a Levoči. 

Rovnaká výstraha platí pre hornú aj dolnú časť povodia Bodrogu. Pred zrážkami varujú aj pri rieke Torysa v 
Sabinove a Prešove. 

[Späť na obsah] 

 
 

42. SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa pred búrkami pre viaceré okresy Slovenska 
[26.06.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/172916/shmu-vydal-vystrahu-2-stupna-pred-burkami-pre-viacere-okresy-
slovenska/ 

 
 

Na východnom Slovensku sa môžu v piatok popoludní vyskytnúť silné búrky. Slovenský hydrometeorologický 
ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. 

Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pred búrkami pre okresy východného Slovenska a platí do 
18.00 h. Vo viacerých okresoch stredného a východného Slovenska zároveň platí výstraha druhého stupňa pred 
povodňami. 

Počas celého piatku zároveň platí na strednom Slovensku výstraha prvého stupňa pred búrkami. 
Meteorológovia na sociálnej sieti upozornili, že piatok bude teplý, dusný deň s búrkami. „Búrky sa aktuálne 
vyskytujú najviac na strednom Slovensku. Môžu byť sprevádzané prívalovými zrážkami, krúpami, ojedinele aj 
veľkými, prechodne aj zosilneným vetrom a výraznou bleskovou aktivitou,“ napísal ústav. Podľa meraní radaru 
SHMÚ už niektoré búrky vykazujú aj supercelárne črty. 

Výstraha druhého stupňa pred povodňami platí do 16.00 h pre okresy Lučenec, Detva, Poltár, Brezno, 
Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. 

Výstraha prvého stupňa pred búrkami zase platí pre okresy Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Košice okolie, 
Košice a Sabinov. 

Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

43. SHMÚ varuje pred povodňami vo viacerých regiónoch Slovenska 
[26.06.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

https://www.teraz.sk/slovensko/shmu-varuje-pred-moznymi-povodnami-v/476809-clanok.html
https://www.info.sk/sprava/172916/shmu-vydal-vystrahu-2-stupna-pred-burkami-pre-viacere-okresy-slovenska/
https://www.info.sk/sprava/172916/shmu-vydal-vystrahu-2-stupna-pred-burkami-pre-viacere-okresy-slovenska/


 
https://korzar.sme.sk/c/22435118/shmu-varuje-pred-povodnami-vo-viacerych-regionoch-slovenska.html 

 
 

Meteorológovia vydali povodňové výstrahy prvého a druhého stupňa. 
SLOVENSKO. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal povodňové výstrahy prvého a druhého 

stupňa v súvislosti s očakávanými zrážkami vo viacerých regiónoch Slovenska, vrátane východu.. 
SHMÚ o tom informuje na svojom webe. 
Výstrahy prvého stupňa platia v Poprade, Kežmarku a Starej Ľubovni. 
Meteorológovia varujú pred povodňami, ktoré hrozia do nedeľného rána, aj v Spišskej Novej Vsi, Gelnici, 

Košiciach a Levoči. 
Rovnaká výstraha platí pre hornú aj dolnú časť povodia Bodrogu. 
Pred zrážkami varujú aj pri rieke Torysa v Sabinove a Prešove. 
(zdroj: SHMU) 

[Späť na obsah] 

 
 

44. FOTO Meteorológovia varujú pred ďalšími povodňami: Voda sa môže 

zdvihnúť takmer všade 
[26.06.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1926441/FOTO-Meteorologovia-varuju-pred-dalsimi-povodnami–Voda-sa-moze-
zdvihnut-takmer-vsade 

 
 

BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal povodňové výstrahy prvého a druhého 
stupňa v súvislosti s očakávanými zrážkami vo viacerých regiónoch Slovenska. SHMÚ o tom informuje na svojom 
webe. 

Výstrahy prvého stupňa platia zatiaľ do piatka 19.00 h pre Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Turčianske 
Teplice, Martin a časti Žilina-Rajčanka a Žilina-sever. 

Zdroj: SHMÚ 
Výstrahy prvého stupňa platia tiež v okresoch východného Slovenska do piatka 18.00 h a to v košických 

okresoch, v Sabinove, Bardejove, Prešove, Vranove nad Topľou, Svidníku, Stropkove, Trebišove, Michalovciach, 
Medzilaborciach, Humennom, Snine a Sobranciach. 

Najlepšie počasie nájdete na Predpovede.sk 
SHMÚ tiež vydal v piatok výstrahy druhého stupňa pre okresy Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, 

Spišská Nová Ves a Gelnica. Výstrahy platia zatiaľ do piatka 18.00 h. 

Zdroj: SHMÚ 
[Späť na obsah] 

 
 

45. Vo viacerých regiónoch Slovenska hrozia povodne 
[26.06.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/shmu-varuje-pred-moznymi-povodnami-v/476765-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/KR HaZZ v Žiline 
SHMÚ vydal výstrahy druhého stupňa pre okresy Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová 

Ves a Gelnica. 

Bratislava 26. júna (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal povodňové výstrahy prvého 
a druhého stupňa v súvislosti s očakávanými zrážkami vo viacerých regiónoch Slovenska. SHMÚ o tom informuje 
na svojom webe. Výstrahy prvého stupňa platia zatiaľ do piatka 19.00 h pre Liptovský Mikuláš, Ružomberok, 
Turčianske Teplice, Martin a časti Žilina-Rajčanka a Žilina-sever. Výstrahy prvého stupňa platia tiež v okresoch 
východného Slovenska do piatka 18.00 h a to v košických okresoch, v Sabinove, Bardejove, Prešove, Vranove 
nad Topľou, Svidníku, Stropkove, Trebišove, Michalovciach, Medzilaborciach, Humennom, Snine a Sobranciach. 
SHMÚ tiež vydal v piatok výstrahy druhého stupňa pre okresy Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, 
Spišská Nová Ves a Gelnica. Výstrahy platia zatiaľ do piatka 18.00 h. 

[Späť na obsah] 
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46. Vo Fiľakove pribudla nová čerpacia stanica obľúbenej siete GAS [akt.15:36] 
[26.06.2020; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Zaujímavosti; 00:00; redakcia] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22434893/vo-filakove-pribudla-nova-cerpacia-stanica-oblubenej-siete-
gas.html 

 
 

Slovenská sieť čerapcích staníc GAS pokračuje v expanzii a svoju ďalšiu pobočku otvorila na parkovisku 
hypermarketu Tesco vo Fiľakove. 

Ku koncu júna rozšíril ponuku čerpacích staníc v Fiľakove nový, silný hráč - čerpacia stanica GAS. Sieť tejto 
slovenskej značky tak rozširuje svoje početné zastúpenie v regióne. GAS vo Fiľakove láka najmä pre svoj pomer 
atraktívnej ceny za kvalitné aditivované palivo a rýchlu obslužnosť. Nová prevádzka je vzhľadom k jej umiestneniu 
na parkovisku hypermarketu Tesco koncepčne vytvorená ako rýchloobslužná. Štandardné otváracie hodiny 
kopírujú otváracie hodiny hypermarketu Tesco (06:00 - 22:00), no prítomnosť samoobslužného tankomatu 
zabezpečuje jej nonstop prevádzku aj počas noci. 

Projekt čerpacích staníc GAS umiestnených na parkoviskách hypermarketu Tesco si práve vďaka veľmi 
rýchlej obslužnosti, kvalite ponúkaných palív a atraktívnej cene obľúbili zákazníci už aj v Pezinku, Novom Meste 
nad Váhom, Myjave, Púchove, Veľkom Mederi, Rimavskej Sobote, Dolnom Kubíne, Spišskej Novej Vsi, Poprade 

a Kežmarku. 
Aj napriek výhradne slovenským koreňom a pôsobení robí značka GAS dobré meno aj v zahraničí. 

Architektúra niektorých čerpacích staníc vzbudzuje pozornosť u širokej verejnosť a je cieľovou destináciou 
nakrúcania mnohých slovenských, ale aj zahraničných filmárov, režisérov a producentov. Jednou z takýchto 
púmp je napríklad GAS v Dunajskej Lužnej, či Dunajskej Strede. 

https://www.gas.sk/filakovo 
www.gas.sk 
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47. Meteorológovia vydali povodňové výstrahy pre viacero regiónov Slovenska 
[26.06.2020; domov.sme.sk; Domov; 00:00; TASR] 

 
https://domov.sme.sk/c/22435111/meteorologovia-vydali-povodnove-vystrahy-pre-viacero-regionov-
slovenska.html 

 
 

Vydali výstrahy prvého a druhého stupňa. 
BRATISLAVA. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal povodňové výstrahy prvého a druhého 

stupňa v súvislosti s očakávanými zrážkami vo viacerých regiónoch Slovenska. SHMÚ o tom informuje na svojom 
webe. 

Výstrahy prvého a druhého stupňa vydal SHMÚ pre okresy horného Považia a Liptova. 
Výstrahy prvého stupňa platia i na celej Orave, v Čadci, v Poprade, Kežmarku a Starej Ľubovni. 
Meteorológovia varujú pred povodňami, ktoré hrozia do nedeľného rána, aj v Spišskej Novej Vsi, Gelnici, 

Košiciach a Levoči. 
Rovnaká výstraha platí pre hornú aj dolnú časť povodia Bodrogu. Pred zrážkami varujú aj pri rieke Torysa v 

Sabinove a Prešove. 
[Späť na obsah] 

 
 

48. KORONAVÍRUS Dvojciferný trend pokračuje: Pribudlo 13 nových prípadov, 

väčšina je z okolia Čadce 
[26.06.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/AMaj] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1925501/KORONAVIRUS-Dvojciferny-trend-pokracuje–Pribudlo-13-novych-
pripadov–vacsina-je-z-okolia-Cadce 

 
 

https://mynovohrad.sme.sk/c/22434893/vo-filakove-pribudla-nova-cerpacia-stanica-oblubenej-siete-gas.html
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https://www.topky.sk/cl/10/1925501/KORONAVIRUS-Dvojciferny-trend-pokracuje--Pribudlo-13-novych-pripadov--vacsina-je-z-okolia-Cadce


BRATISLAVA - Vo štvrtok pribudlo 13 nových prípadov nákazy. Slovensko tak tretí deň po sebe eviduje 
dvojciferný nárast pozitívnych prípadov. Väčšina z nich pochádza z okresu Čadca. Otestovaných bolo vyše 1 500 
ľudí. Informovalo o tom ministerstvo zdravotníctva 

Na Slovensku včera pribudlo trinásť nových prípadov nákazy, spolu máme na našom území k dnešnému dňu 
počet pozitívnych prípadov. Otestovaných bolo 1 515 ľudí. Celkovo tak bolo na Slovensku vykonaných už 206 
362 testov. Počet aktívnych prípadov na Slovensku k dnešnému dňu je 160. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Prečítajte si KOMPLETNÝ zoznam infikovaných na Slovensku 
Pribudlo 13 nových prípadov 
Vo štvrtok pribudlo 13 nových prípadov. Slovensko tak tretí deň po sebe eviduje dvojciferný nárast 

nakazených. Pozitívne testovaní pacienti pochádzajú z okresov Čadca (7), Michalovce (2), Bánovce nad 
Bebravou (2), Spišská Nová Ves (1), Brezno (1). Pozitívne testovaných bolo sedem žien a šesť mužov. Všetci 

boli mimo karanténneho centra. 
Zdroj: korona.gov.sk 
„V nemocniciach s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň je aktuálne štrnásť pacientov, z nich u 

piatich je potvrdený nový koronavírus,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. V nemocniciach je 
hospitalizovaných 14 ľudí, z toho u piatich preukázali koronavírus. „Traja pacienti sú na JIS, nikto nie je na umelej 
pľúcnej ventilácii,“ doplnil minister. Ochoreniu nepodľahol ani jeden pacient. Pribudli traja vyliečení, počet stúpol 
na 1 455 ľudí. Hodnota kĺzavého mediánu je desať. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
zClickTracker().register({ sel: “[id=’poll-vote-43281-241237’],[id=’poll-vote-43281-241241’]”, img: [ 

“https://pubads.g.doubleclick.net/activity;dc_iu=/60012913/DFPAudiencePixel;ord=1;dc_seg=1008207266?”, 
“//dmp.adform.net/dmp/profile/?pid=11091&sg=obchod%2025” ] }).run(); 
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49. Vo štvrtok potvrdili 13 prípadov nákazy koronavírusom 
[26.06.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/vo-stvrtok-potvrdili-13-pripadov-nakazy-koronavirusom/2211246 

 
 

Bratislava 26. júna 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR–Milan Kapusta) 
Vo štvrtok potvrdili 13 prípadov nákazy koronavírusom. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom 

informovalo na webe covid-19.nczisk. Na Slovensku tak máme 1 643 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie 
Covid-19 

Ilustračné foto 
Laboratóriá za uplynulý deň urobili 1 515 testov, celkový počet otestovaných vzoriek je tak už vyše 206-tisíc. 
Ochorenie prekonali ďalšie tri osoby, spolu sa vyliečilo už 1 455 ľudí. 
Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie pacienta s pozitívnym testom na Covid-19. 
Portál korona.gov.sk uvádza, že kĺzavý medián má hodnotu desať. 
Ako informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, sedem z nových pozitívne 

testovaných pacientov pochádza z okresu Čadca. V okresoch Michalovce a Bánovce nad Bebravou pribudli 
zhodne dva nové prípady a po jednom potvrdili aj v okresoch Spišská Nová Ves a Brezno. Pozitívne testovaných 

bolo sedem žien a šesť mužov. 
„V nemocniciach s ochorením Covid-19 alebo s podozrením naň je aktuálne štrnásť pacientov, z nich u piatich 

je potvrdený nový koronavírus,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. „Traja pacienti sú na JIS, nikto 
nie je na umelej pľúcnej ventilácii,“ doplnil. 

[Späť na obsah] 

 
 

50. Pripravte zberné nádoby na vodu! Na východnom a strednom Slovensku by 

mali byť opäť búrky 
[26.06.2020; pluska.sk; iZáhradkár; 00:00; TASR] 

 
http://www.pluska.sk/izahradkar/uzitkova-zahrada/zelenina/pripravte-zberne-nadoby-vodu-vychodnom-
slovensku-mali-byt-opat-burky.html 

 
 

https://www.hlavnespravy.sk/vo-stvrtok-potvrdili-13-pripadov-nakazy-koronavirusom/2211246
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http://www.pluska.sk/izahradkar/uzitkova-zahrada/zelenina/pripravte-zberne-nadoby-vodu-vychodnom-slovensku-mali-byt-opat-burky.html


Na východnom Slovensku sa môžu v piatok popoludní vyskytnúť silné búrky. Slovenský hydrometeorologický 
ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pred búrkami 
pre okresy východného Slovenska a platí do 18.00 h. Vo viacerých okresoch stredného a východného Slovenska 
zároveň platí výstraha druhého stupňa pred povodňami. 

Počas celého piatku zároveň platí na strednom Slovensku výstraha prvého stupňa pred búrkami. 
Meteorológovia na sociálnej sieti upozornili, že piatok bude teplý, dusný deň s búrkami. “Búrky sa aktuálne 
vyskytujú najviac na strednom Slovensku. Môžu byť sprevádzané prívalovými zrážkami, krúpami, ojedinele aj 
veľkými, prechodne aj zosilneným vetrom a výraznou bleskovou aktivitou,” napísal ústav. Podľa meraní radaru 
SHMÚ už niektoré búrky vykazujú aj supercelárne črty. 

Výstraha druhého stupňa pred povodňami platí do 16.00 h pre okresy Lučenec, Detva, Poltár, Brezno, 
Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. 

Výstraha prvého stupňa pred búrkami zase platí pre okresy Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Košice okolie, 
Košice a Sabinov. 

Čítajte tiež: 
Stačí urobiť toto! Takto vylepšíte chuť pestovaným paradajkám 
Najčastejšie chyby pri pestovaní paradajok! Nedovoľte, aby vás pripravili o chutnú úrodu 
Oplatí sa o tom vedieť! Tieto 3 vychytávky vám zabezpečia lepšiu úrodu zeleniny 

[Späť na obsah] 

 
 

51. Odchovanec žilinského basketbalu Jakub Merešš mieri do Pardubíc 
[26.06.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/450606/odchovanec-zilinskeho-basketbalu-jakub-meress-mieri-do-pardubic 

 
 

Slovenský basketbalista Jakub Merešš si prvýkrát v kariére zahrá v zahraničí. Dvadsaťtriročný reprezentant 
sa dohodol na viacročnom kontrakte s účastníkom najvyššej českej súťaže BK JIP Pardubice. 

Odchovanec Žiliny si v rámci Slovenskej basketbalovej ligy zahral len za svoj rodný klub a v sezóne 
2016/2017 pôsobil krátko v Nitre. V drese Slávie sa postupne vypracoval na jedno z najlepších krídel súťaže, čo 
mu otvorilo cestu aj do reprezentačného výberu. V národných farbách debutoval vo februári v dueli s 
Luxemburskom. 

„Som veľmi rád, že som sa mohol stať súčasťou pardubického klubu. Myslím si, že príchod do Pardubíc je pre 
mňa najlepšou možnosťou, čo sa týka môjho kariérneho rastu a ďalšieho zlepšovania. Videl som niekoľko videí 
zo zápasov a veľmi sa mi páčila atmosféra, ktorá panuje v pardubickej hale, takže sa veľmi teším, až si konečne 
budem môcť zahrať pred týmito skvelými fanúšikmi,” citovala Mereššaoficiálna klubová webstránka. 

Dvadsaťtriročný basketbalista, ktorý môže hrať aj na pozícii pivota, má za sebou doteraz najlepšiu sezónu v 
Žiline. S priemermi 13,9 bodu a 6,1 doskoku na zápas sa dostal do slovenského All Star tímu sezóny 2019/2020. 

„Sme veľmi šťastní, že sa nám podarilo dohodnúť na spolupráci s Pardubicami. Verím, že toto spojenie bude 
veľmi prospešné pre obe strany a Jakub pomôže Pardubiciam v boji o najvyššie priečky. Jakubovým veľkým 
prianím bolo vyskúšať si v ďalšej sezóne inú súťaž ako SBL. Súčasne by som chcel poďakovať klubu zo Spišskej 
Novej Vsi. Vďaka zmluve, ktorú sme tam tento rok podpísali, sme mali istotu. Vedenie klubu nám vyšlo veľmi v 

ústrety, keď nám umožnilo dať do Jakubovej zmluvy výstupnú klauzulu, vďaka čomu mohol odísť do zahraničia a 
obliecť si dres Pardubíc,” dodal Mereššov agent Jan Hubálek. 

Kúzla sa dajú robiť aj s basketbalovou loptou: 
[Späť na obsah] 

 
 

52. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku (+13) 
[26.06.2020; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; zoznam.sk] 

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

 
 

Za štvrtok pribudlo 13 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 (jeden v 
Banskobystrickom kraji – okres Brezno). Laboratóriá vyšetrili 1 515 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme 
na Slovensku 1 643 pozitívne testovaných na koronavírus a 28 úmrtí, pričom sa celkom testovalo 206 362 ľudí. 
Tu je prehľad všetkých doteraz známych prípadov. 

25. júna 2020 (13 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) vo štvrtok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (380), Košický kraj 3 (283), 

https://sport.aktuality.sk/c/450606/odchovanec-zilinskeho-basketbalu-jakub-meress-mieri-do-pardubic
https://www.bystricoviny.sk/spravy/prehlad-vsetkych-doposial-evidovanych-pacientov-s-koronavirusom-na-slovensku/
https://www.bystricoviny.sk/spravy/prehlad-vsetkych-doposial-evidovanych-pacientov-s-koronavirusom-na-slovensku/


Nitriansky kraj 0 (124), Prešovský kraj 0 (192), Trenčiansky kraj 2 (179), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 7 
(227). 

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 doposiaľ zotavilo 1 455 ľudí. 
Hospitalizovaných je 14 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 10. 
Slovensko už tretí deň po sebe eviduje dvojciferný nárast ľudí infikovaných koronvírusom. Pozitívne testovaní 

pacienti pochádzajú z okresov Čadca (7), Michalovce (2), Bánovce nad Bebravou (2), Spišská Nová Ves (1) a 

Brezno (1). Z nich bolo sedem žien a šesť mužov, všetci mimo karanténneho centra. 
24. júna 2020 (23 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 129) v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (380), Košický kraj 3 (280), 
Nitriansky kraj 1 (124), Prešovský kraj 4 (192), Trenčiansky kraj 1 (179), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 11 
(220). 

Minister zdravotníctva Marek Krajčí k stredajšiemu rekordnému nárastu pozitívne testovaných ľudí uviedol: 
„V stredu bolo z 23 pozitívne testovaných ľudí bolo dvanásť mužov a jedenásť žien. Jedenásť pozitívne 

testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja z bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu Spišská Nová Ves, 

dvaja z okresu Humenné, jeden pozitívne testovaný človek bol v okresoch Medzilaborce, Svidník, Topoľčany, 
Bánovce nad Bebravou a Košice.“ 

Úrad verejného zdravotníctva tvrdí, že urobil všetky potrebné protiepidemické opatrenia. Najviac prípadov je v 
Čadci, v posledných dňoch celkom 25. Ide o prípady importované zo zahraničia. Predpokladá sa, že ich počet 
bude ešte rásť. RÚVZ neodporúča konanie hromadných podujatí v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o štyroch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 452 ľudí. 
Hospitalizovaných je 20 pacientov, u 4 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží jeden pacient a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 10. 
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. 
Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že v rámci nových pozitívnych vzoriek ide o importované 

prípady. O sprísnení opatrení najmä na hraniciach sa podľa neho zatiaľ neuvažuje: 
„Posledný nárast infikovaných nepotvrdzuje, že by na Slovensku bola druhá vlna epidémie. Môžem však 

uistiť, že každý deň situáciu vyhodnocujeme s konzíliom odborníkov.“ 
Niektorí epidemiológovia varujú, že na Slovensko prichádza druhá vlna koronavírusovej pandémie, viacerí 

nabádajú k opatrnosti a k zodpovednosti ľudí. Vladimír Krčméry hovorí: 
„Otváranie hraníc je podľa mňa prirýchle, ale nedalo sa to už dlhšie odkladať. Tlaky sú aj zvnútra, občania 

chcú cestovať a ostatné krajiny, ktoré majú horšie scenáre, sa chcú otvárať krajinám, ktoré majú dobré scenáre. 
Nemyslím si, že sa druhej vlne vyhneme, ale myslím si, že to bude scenár tlejúcej choroby.“ 

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 ce lkom 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Muž 2
7 

Levice OP Karusel 

Muž 3
6 

Martin  

Žen
a 

2
1 

Martin  

Muž 3
6 

Námestovo  

Muž 3
9 

Partizánske v karanténnom stredisku Svidník 

Muž 3
1 

Poprad  

Muž 3
1 

Prievidza  

Muž 3
3 

Prievidza  

Muž 3
5 

Prievidza  

Muž 5
7 

Prievidza  

Muž 6
2 

Prievidza  

Muž 7
3 

Prievidza  

Muž 8
0 

Prievidza  

Žen
a 

1 Prievidza  

Žen
a 

2
3 

Prievidza v karant, stredisku VDZ VS 
Financie 

Žen
a 

3
2 

Prievidza  

Žen
a 

4
7 

Prievidza  

Žen
a 

4
8 

Prievidza  

Žen
a 

5
9 

Prievidza  

Žen
a 

8
3 

Prievidza  

Muž 1 Ružomberok  
Muž 3

4 
Šaľa OP Karusel 

Muž 5
6 

Šaľa OP Karusel 

Žen
a 

5
1 

Šaľa OP Karusel 

Žen
a 

6
9 

Šaľa OP Karusel 

Žen
a 

4
9 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Muž 3
3 

Bratislava  

Žen
a 

4
4 

Bratislava  

Muž 2
5 

Brezno  

Muž 6
2 

Dolný Kubín  

Muž 5
5 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

4
4 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

4
7 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

5
2 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
7 

Košice  

Muž 2
8 

L. Mikuláš  

Žen
a 

2
6 

L. Mikuláš  

Muž 5
3 

Martin  

Žen
a 

1
6 

Martin  

Žen
a 

2
8 

Martin  

Žen
a 

3
4 

Martin  

Žen
a 

4
0 

Martin  

Žen
a 

4
2 

Martin  

Žen
a 

4
6 

Martin  

Žen
a 

5
1 

Martin  

Žen
a 

5
3 

Martin  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Žen
a 

5
6 

Martin  

Žen
a 

5
7 

Martin  

Žen
a 

6
1 

Martin  

Žen 5 Námestovo  



a 
Muž 5

3 
Pezinok  

Muž 5
6 

Pezinok  

Žen
a 

8
0 

Pezinok  

Muž 5
8 

Prievidza  

Žen
a 

2
7 

Prievidza  

Žen
a 

5
2 

Prievidza  

Muž 4
6 

Revúca  

Muž 2
3 

Ružomberok  

Muž 7
3 

Ružomberok  

Muž 7
5 

Stará 
Ľubovňa 

 

Žen
a 

5
8 

Turč. Teplice  

Žen
a 

5
8 

Tvrdošín  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Muž 4
2 

Ružomberok neznámy, vyšetrený v 
Ružomberku 

Muž 2
8 

Martin DSS 

Muž 4
0 

Martin DSS 

Muž 7
0 

Martin DSS 

Muž 7
2 

Martin DSS 

Muž 7
4 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

5
4 

Martin DSS 

Žen
a 

6
1 

Martin DSS 

Žen
a 

6
3 

Martin DSS 

Žen
a 

6
6 

Martin DSS 

Žen
a 

7
0 

Martin DSS 

Žen
a 

7
2 

Martin DSS 

Žen
a 

8
0 

Martin DSS 

Žen
a 

8
1 

Martin DSS 

Žen
a 

8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

8
4 

Martin DSS 

Žen
a 

8
6 

Martin DSS 

Žen
a 

8
7 

Martin DSS 



Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
9 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

– Martin DSS, vek neznámy 

Žen
a 

4
4 

Košice – 
okolie 

OP Karusel 

Muž 2
1 

Revúca OP Karusel 

Žen
a 

5
4 

Revúca OP Karusel 

Muž 1
3 

Rim. Sobota OP Karusel 

Muž 2
8 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

4
6 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

7
8 

Spišská N. 
Ves 

OP Karusel 

Muž 3
6 

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 V

ek 
O

kres 
Pozná

mka 
Muž 2

6 
  

B. Bystrica    
Muž 3

3 
  

Bratislava    
Muž 3

5 
  

Bratislava    
Žena 5

3 
  

Bratislava    
Žena 2

3 
  

Ilava    
Žena 6

7 
  

Ilava    
Muž 4

4 
  

Košice – okolie    
Muž 2

4 
  

Kys. Nové Mesto    



Muž 1
7 

  

Martin    
Žena 4

3 
  

Martin    
Muž 2

3 
  

Michalovce    
Žena 2

0 
  

Michalovce    
Žena 2

4 
  

Nové Zámky    
Žena 3

6 
  

Nové Zámky    
Žena 5

0 
  

Nové Zámky    
Žena 8

1 
  

Poprad    
Muž 7

8 
  

Prievidza    
Muž 3

3 
  

Púchov    
Žena 6

7 
  

Revúca    
Žena 2

3 
  

Senica    
Muž 5

3 
  

Skalica    
Žena 4

7 
  

Skalica    
Muž 2

1 
  

Stará Ľubovňa    
Žena 2

8 
  

Stará Ľubovňa    
Muž 1

0 
  

Trnava    
Muž 6

0 
  

Trnava    
Žena 6

2 
  

Trnava    
Muž 3

0 
  

Zlaté Moravce    



Muž 4
4 

  

Zlaté Moravce    
Muž 6

7 
  

Bratislava    
adresa neznáma    
Žena 8

2 
  

Pezinok    
DSS    
Žena 6

1 
  

Stará Ľubovňa    
prekladaná do DSS    
Žena 8   
Michalovce    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Žena 3
7 

  

Michalovce    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Žena 5
3 

  

Revúca    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 4
1 

  

Senec    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 2
1 

  

Michalovce    
v karant. stredisku Modra    
Žena 3

9 
  

Piešťany    
v karant. stredisku Modra    
Muž 3

0 
  

Nitra    
v karant. stredisku 

Poprad 
   

Muž 3
8 

  

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 
Bard

ejov 
66 
Muž 
Bratislava 
73 
adresa 

neznáma 
Muž 
Bratisl

ava 
62 
Muž 
Bratisl

ava 
60 
Muž 
Bratisl

ava 
55 
Muž 
Bratislava 
51 
adresa 

neznáma 
Žena 
Bratisl

ava 
44 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
35 
Žena 
Bratisl

ava 
27 
Muž 
Ča

dca 
28 
Muž 
Ča

dca 
25 
Žena 
Dunajská 

Streda 
55 
Žena 
Dunajská 

Streda 
52 
Žena 
Dunajská 

Streda 
40 



Muž 
Dunajská 

Streda 
18 
Muž 
Ko

šice 
47 
Muž 
Ko

šice 
29 
Muž 
Košice – 

okolie 
49 
Žena 
Košice – 

okolie 
36 
Žena 
Levoča 
58 
OP 

Karusel 
Muž 
M

artin 
52 
Muž 
Michal

ovce 
53 
Žena 
Michalo

vce 
49 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
48 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
44 
Žena 
Michalo

vce 
36 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
34 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
31 
OP 

Karusel 



Žena 
Michalo

vce 
28 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
26 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
25 
Muž 
Michalo

vce 
23 
OP 

Karusel 
Žena 
Michal

ovce 
14 
Žena 
Pezi

nok 
85 
DS

S 
Muž 
Pezi

nok 
64 
Žena 
Pezi

nok 
30 
Muž 
Pezi

nok 
22 
Muž 
Pezi

nok 
21 
Žena 
Pr

ešov 
68 
Muž 
Pr

ešov 
65 
Muž 
Prievi

dza 
64 
Žena 
Prievi

dza 
56 
Žena 
Prievidza 
53 



adresa 
neznáma 

Žena 
Prievi

dza 
48 
Žena 
Prievidza 
47 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
45 
Žena 
Prievidza 
43 
adresa 

neznáma 
Muž 
Prievi

dza 
42 
Muž 
Prievidza 
37 
v karant. stredisku 

Piešťany 
Žena 
Prievi

dza 
33 
Žena 
Rožň

ava 
60 
Muž 
Rožň

ava 
57 
Muž 
Rožň

ava 
53 
Muž 
Rožň

ava 
41 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Muž 
Sabi

nov 
42 
Žena 
Sobra

nce 
46 
Muž 
Spišská Nová 



Ves 

49 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

36 
OP Karusel 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

27 
Žena 
Stro

pkov 
47 
Žena 
Treb

išov 
28 
Žena 
Treb

išov 
27 
Žena 
Treb

išov 
26 
Žena 
Trn

ava 
47 
Muž 
Tvrd

ošín 
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 

Pozná
mka 

Muž 
5 
Bratisl

ava 
Muž 
24 
Bratisl

ava 
Muž 
62 
Bratisl

ava 
Žena 
37 
Bratisl

ava 
Muž 
78 
Liptovský 

Mikuláš 
Muž 
81 
Ko

šice 
Žena 
92 
Se

nec 
Žena 
55 
Spišská Nová 

Ves 

Žena 
67 
Nové 

Zámky 
Muž 

 5
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 3
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 5
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
58 
Pezi

nok 
Žena 

 5
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 



 7
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
3 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
4 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
7 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 9
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
39 
Rožň

ava 
Muž 
40 
Zlaté 

Moravce 
Muž 
18 
Spišská Nová 

Ves 

Muž 
42 
Trn

ava 
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 
Poznámk

a 
Muž 
3

7 
N

itra 
Žena 
58 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
61 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
39 
Košice – okolie 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
30 
Bánovce nad Bebr. 
v kar. stredisku VDZ VS 

Financie 
Žena 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 



DS
S 

Žena 
69 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
66 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
89 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
10 
Pr

ešov 
Muž 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
64 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 



60 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
73 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
52 
Košice 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
49 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
92 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
77 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi



nok 
DS

S 
Muž 
67 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
38 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 



DS
S 

Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
72 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
65 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
44 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
26 
Námest

ovo 
Muž 
43 
Brezno 
v karanténnom stredisku 

Lešť 
Žena 
64 



Michal
ovce 

Žena 
95 
Košice – 

okolie 
Muž 
56 
Košice – 

okolie 
Žena 
49 
Pezi

nok 
Muž 
27 
Bard

ejov 
Žena 
64 
Dolný 

Kubín 
Muž 
76 
Pezin

ok 
DSS 

nový 
Muž 
31 
Bratisl

ava 
Žena 
23 
Banská 

Bystrica 
Žena 
78 
Bratisl

ava 
Žena 
86 
Bratisl

ava 
Žena 
88 
Bratisl

ava 
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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Komárno v karanténnom stredisku 

Žen
a 

3
2 

Rimavská 
Sobota 

 

Žen
a 

3
6 

Považská 
Bystrica 

v karanténnom stredisku 

Muž 4
9 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 3
9 

Vranov nad 
Topľou 

 

Žen
a 

2
1 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Muž 3
0 

Ružomberok v karanténnom stredisku 

Muž 1
8 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 3
5 

Prievidza v karanténnom stredisku 

Muž 8
0 

Považská 
Bystrica 

 

Žen
a 

1
5 

Michalovce neznáma vyšetrená v 
Michalovciach 

Žen
a 

2
0 

Bratislava  

Muž 2
4 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 



Žen
a 

5
4 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

4
5 

Spišská Nová 
Ves 

 

Žen
a 

4
1 

Bratislava  

Muž 3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
0 

Nové Zámky  

Žen
a 

6
2 

Senec  

Žen
a 

7
2 

Žilina  

Žen
a 

2
6 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
4 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Senec  

Žen
a 

6
3 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
7 

Pezinok v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

3
6 

Bratislava  

Žen
a 

9
0 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Muž 5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 1
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
0 

Košice 

Žen 2 Snina 



a 2 
Žen

a 
7

3 
Martin 

Muž 4
3 

Košice 

Muž 3
7 

Lučenec 

Žen
a 

5
3 

Piešťany 

Muž 5
1 

Trnava 

Žen
a 

5
1 

Rimavská 
Sobota 

Žen
a 

4
2 

Dunajská 
Streda 

Žen
a 

2
7 

Bratislava 

Muž 3
8 

Bratislava 

Žen
a 

3
8 

Michalovce 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Poznámka 

Muž 4
0 

Zlaté 
Moravce 

 

Muž 3
7 

Prievidza  

Žen
a 

3
1 

Košice  

Muž 4
9 

Martin  

Muž 8
8 

Martin  

Muž 3
8 

Nové Zámky  

Muž 2
2 

Košice  

Muž 5
7 

Trnava  

Žen
a 

2
5 

Malacky  

Muž 1
8 

Trenčín  

Muž 6
0 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 6
6 

Trnava  

Žen
a 

5
9 

Bratislava  

Žen
a 

6
4 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 1
7 

Košice v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

6
5 

Martin  



Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Muž 6
7 

Košice  

Žen
a 

7
5 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Trenčín  

Muž 8
9 

Trnava  

Muž 3
1 

Levoča  

Žen
a 

3 Trenčín  

Žen
a 

5
4 

Trenčín  

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
9 

Trenčín  

Žen
a 

2
2 

St. Ľubovňa v karanténnej stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Kežmarok  

Žen
a 

4
0 

Košice – okolie  

Muž 6 Košice – okolie  
Muž 5

2 
Piešťany  

Muž 4
7 

Detva  

Muž 4
1 

Žilina  

Žen
a 

7
3 

Poprad  

Žen
a 

5
4 

adresa 
neuvedená 

v karanténnej stanici APZ 
BA 

Muž 1
1 

Bratislava  

Muž 4
5 

Námestovo v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
8 

Brezno v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
3 

Prievidza  

Muž 6
1 

Prievidza  



Muž 5
4 

bez adresy v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
6 

Bratislava  

Muž 8
1 

Prievidza  

Žen
a 

7
5 

Prievidza  

Muž 2
9 

Pezinok  

Žen
a 

3
5 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
7 

Prievidza  

Muž 4
3 

Prievidza v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

7
1 

Prievidza  

Žen
a 

6
4 

Malacky  

Muž 2
2 

Sabinov v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
5 

Trnava  

Žen
a 

2
4 

Rožňava  

Žen
a 

4
2 

Pezinok  

Žen
a 

5
1 

Prešov  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 5
5 

Bratislava  

Muž 4
1 

Partizánske  

Žen
a 

4
2 

Partizánske  

Muž 5
4 

Trenčín  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

2
2 

Martin v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Topoľčany v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 2
5 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
5 

Bratislava  

Žen
a 

4
3 

Bratislava  

Muž 2
5 

Komárno v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
9 

Bratislava  

Žen
a 

5
4 

Bratislava  

Muž 4
5 

Partizánske v karanténe Gabčíkovo 

Muž 8 Prievidza  



4 
Žen

a 
8

3 
Prievidza  

Žen
a 

6
8 

Bratislava  

Žen
a 

7
6 

Nové Zámky  

Žen
a 

5
9 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 3
0 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
3 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Bratislava  

Muž 2
7 

Vranov nad 
Topľou 

v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
4 

Prievidza  

Žen
a 

2
8 

Bratislava  

Žen
a 

2
1 

Trnava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

4
4 

Senec  

Žen
a 

4
6 

Malacky  

Žen
a 

2
8 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 5
8 

Malacky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
7 

Bratislava v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
4 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
9 

Nitra  

Žen
a 

4
1 

Piešťany  

Muž 3
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
4 

Nitra v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
5 

Trebišov v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
6 

Kežmarok v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

Šaľa  

Muž 2
3 

B.Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Žen 2 Snina v karanténnej stanici APZ BA 



a 4 
Muž 4

2 
Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
7 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

2
8 

Banská 
Bystrica 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

3
3 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
2 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
8 

Bardejov v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
9 

Liptovský 
Mikuláš 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 2
4 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 5
0 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

6
1 

Žilina  

Muž 2
8 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
6 

Nové Zámky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
7 

Trnava v Gabčíkove 

Žen
a 

6
4 

Prešov  

Žen
a 

2
0 

Brezno  

Muž 2
1 

Čadca  

Žen
a 

4
8 

Čadca  

Muž 1
7 

B. Bystrica  

Muž 5
5 

B. Bystrica  

Muž 5
4 

Prešov  

Žen
a 

1
4 

Prešov  

Muž 4
0 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 4
0 

Spišská Nová 
Ves 

v Gabčíkove 

Muž 7
7 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
3 

Skalica  

Žen
a 

1
0 

Martin  

Muž 6
7 

Martin  

Muž 4
1 

Bratislava  

Žen
a 

2
7 

Košice adresa neznáma, vyšetrená v 
Košiciach 

Žen
a 

7
7 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 3
7 

Košice – okolie  

Žen
a 

1
3 

Nové Zámky  

Muž 4
9 

Prešov  

Muž 4
4 

Košice – okolie v karant. stanici 
Piešťany 

Žen
a 

5
9 

Senec  

Žen
a 

3
0 

Pezinok  

Žen
a 

4
3 

Košice  

Muž 3
3 

Čadca  

Muž 3
6 

Bratislava  

Muž 2
3 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Poprad v karant. stanici 
Piešťany 

Muž 5
6 

Nitra  

Žen
a 

5
9 

Nitra  

Žen
a 

5
5 

Bratislava  

Žen
a 

2
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
0 

Trenčín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
9 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Dolný Kubín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
4 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
2 

Levoča v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
2 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
1 

Zvolen v karant. stanici APZ 
BA 

Žen 2 Turčianske v karant. stanici APZ 



a 8 Teplice BA 
Žen

a 
4

2 
Prešov v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

3 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

2 
Pezinok v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 2

5 
Bánovce nad 

Bebr. 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
3

0 
Dolný Kubín v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

0 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

4 
Liptovský 

Mikuláš 
v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 2

4 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

4 
Poltár v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

7 
Banská 

Bystrica 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2 Liptovský 

Mikuláš 
 

Muž 5
3 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
2 

Kežmarok v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

5
6 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
8 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
5 

Gelnica v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
1 

Bardejov v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
3 

Rimavská 
Sobota 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
9 

Piešťany v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Levoča v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
5 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
4 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
3 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Muž 7

6 
Prievidza 

Muž 7
0 

Košice 

Ženy 5 Galanta 



6 
Muž 5

5 
Trenčín 

Muž 4
9 

Stará 
Ľubovňa 

Ženy 4
6 

Košice 

Ženy 3
3 

Košice 

Ženy 2
6 

Partizánsk
e 

Muž 2
6 

Trenčín 

Muž 2
5 

Košice 

Muž 2
5 

Trenčín 

Ženy 2
2 

Košice – 
okolie 

Ženy 8 Senec 
Ženy 8 Senec 
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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
6

5 
Žilina 

Muž 5
8 

B. 
Bystrica 

Žen
a 

5
8 

Žilina 

Žen
a 

5
4 

Prešov 

Žen
a 

5
3 

Prievidza 

Muž 5
0 

Košice 

Muž 5
0 

Košice 

Žen
a 

4
8 

Trenčín 

Muž 4
6 

Prievidza 

Muž 4
1 

Kežmarok 

Muž 4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
3 

Prešov 

Muž 3
3 

Trnava 

Muž 3
0 

Michalovc
e 

Muž 2
9 

Skalica 

Muž 2 Brezno 



8 
Žen

a 
2

6 
Trnava 

Muž 2
4 

Bratislava 

Muž 2
4 

Trenčín 

Muž 2 Trebišov 
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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
7

0 
Bratislava 

Muž 5
9 

Piešťany 

Žen
a 

5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 5
2 

Bardejov 

Muž 5
2 

Čadca 

Muž 4
8 

Zlaté 
Moravce 

Muž 4
6 

Piešťany 

Muž 4
2 

Košice 

Žen
a 

4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
8 

Michalovce 

Muž 3
7 

B. Bystrica 

Muž 3
5 

Ružomber
ok 

Muž 3
4 

Kežmarok 

Žen
a 

2
7 

Žilina 

Muž 2
6 

Kežmarok 

Muž 2
6 

L. Mikuláš 

Žen
a 

2
5 

Prievidza 

Muž 2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Zvolen 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
1 

Snina 



Žen
a 

1
6 

Prešov 

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) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Žen
a 

5
9 

Bardejov 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
8 

Bratislava 

Žen
a 

8 Bratislava 

Žen
a 

2
2 

Bratislava 

Žen
a 

4
5 

Bratislava 

Žen
a 

5
3 

Bratislava 



Muž 4
9 

Bratislava 

Muž 4
0 

Bratislava 

Muž 5
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
7 

Bratislava 

Muž 5 Bratislava 
Žen

a 
4

1 
Bratislava 

Žen
a 

1
8 

Bratislava 

Muž 4
1 

Bratislava 

Muž 3
3 

Bratislava 

Žen
a 

2
3 

Bratislava 

Muž 3
0 

Brezno 

Muž 4
4 

Kežmarok 

Žen
a 

4
6 

Levice 

Muž 5
6 

Liptovský 
Mikuláš 

Muž 5
7 

Nové Zámky 

Žen
a 

2
6 

Nové Zámky 

Muž 4
0 

Piešťany 

Muž 4
1 

Piešťany 

Muž 5
3 

Považská 
Bystrica 

Muž 4
0 

Revúca 

Muž 4
4 

Rimavská 
Sobota 

Muž 3
6 

Sabinov 

Žen
a 

5
7 

Sabinov 

Muž 3
9 

Sabinov 

Muž 3
8 

Sabinov 

Muž 4
7 

Sabinov 

Muž 4
0 

Sabinov 

Muž 3
4 

Sabinov 

Žen
a 

3
0 

Spišská Nová 
Ves 

Muž 3
7 

Trnava 

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) 
Pohl

avie 
Vek Názov okresu 



Žen
a 

3 Bánovce nad 
Bebravou 

Muž 29 Bardejov 
Žen

a 
64 Bratislava 

Žen
a 

68 Bratislava 

Muž 68 Bratislava 
Muž 4 Bratislava 
Žen

a 
9 Bratislava 

Žen
a 

43 Čadca 

Muž 24 Galanta 
Žen

a 
23 Hlohovec 

Žen
a 

64 Hlohovec 

Žen
a 

40 Martin 

Žen
a 

54 Michalovce 

Žen
a 

41 Nitra 

Žen
a 

80 Nitra 

Muž 65 Nové Zámky 
Muž 60 Prievidza 
Žen

a 
23 Rožňava 

Žen
a 

27 Rožňava 

Muž 25 Svidník 
Muž 43 Trebišov 
Muž 48 Trebišov 
Muž 68 Trenčín 
Muž 59 Trnava 
Žen

a 
21 Žiar nad Hronom 

Muž 63 Žilina 
Žen

a 
Nezn

ámy 
Bratislava 

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] 

 
 

53. Na Slovensku pribudlo 13 nových prípadov nákazy 
[26.06.2020; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 
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Vo štvrtok na Slovensku pribudlo 13 prípadov nákazy novým koronavírusom, celkovo sa urobilo 1 515 testov. 
V nemocniciach sa s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň nachádza aktuálne 14 pacientov. TASR o 
tom informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Celkovo krajina doteraz eviduje 1 643 
pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 

Eliášová doplnila, že celkovo sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo 1 455 ľudí, za štvrtok sa vyliečili traja. 
Pozitívne testovaní pacienti pochádzajú z okresov Čadca (7), Michalovce (2), Bánovce nad Bebravou (2), 
Spišská Nová Ves (1) a Brezno (1). Pozitívne testovaných bolo sedem žien a šesť mužov. 

„V nemocniciach s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň je aktuálne štrnásť pacientov, z nich u 
piatich je potvrdený nový koronavírus,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). „Traja pacienti sú 
na JIS, nikto nie je na umelej pľúcnej ventilácii,“ doplnil minister. 

Na Slovensku sa doteraz urobilo spolu celkovo 206.362 ukončených laboratórnych testov na COVID-19. Vo 
štvrtok nepribudlo žiadne úmrtie pacienta s pozitívnym testom na COVID-19. Celkovo Slovensko doteraz eviduje 
28 úmrtí. 

[Späť na obsah] 

 
 

54. Hasiči majú po intenzívnych dažďoch plné ruky práce 
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Na Záhorí voda ráno 26.6.2020 zaplavila viaceré cesty. Autor: SITA, KR PZ TT 
Prívalový dážď, ktorý zasiahol v posledných hodinách územie Slovenska, si vyžiadal doposiaľ takmer 60 

výjazdov hasičov. Agentúru SITA o tom informovala Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného 
zboru (HaZZ). 

Najvážnejšia situácia je momentálne v Žilinskom kraji, kde hasiči zasahovali celkom 24-krát. "V Trnavskom a 
Prešovskom kraji boli príslušníci HaZZ privolaní k 10 udalostiam a v Košickom kraji zasahovali v súvislosti s 
intenzívnym dažďom deväťkrát. 

Pomoc hasičov bola potrebná najmä pri odčerpávaní vody zo zatopených cestných komunikácií, pivníc a 
priestorov rodinných domov a pri odstraňovaní popadaných stromov z ciest, striech a elektrických vedení," 
uviedla Križanová s tým, že na mnohých miestach hasiči naďalej zasahujú. 

SHMÚ vydal výstrahy 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal povodňové výstrahy prvého a druhého stupňa v 

súvislosti s očakávanými zrážkami vo viacerých regiónoch Slovenska. SHMÚ o tom informuje na svojom webe. 
Výstrahy prvého a druhého stupňa vydal SHMÚ pre okresy horného Považia a Liptova. 

Výstrahy prvého stupňa platia i na celej Orave, v Čadci, v Poprade, Kežmarku a Starej Ľubovni. 
Meteorológovia varujú pred povodňami, ktoré hrozia do nedeľného rána, aj v Spišskej Novej Vsi, Gelnici, 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/555657-na-slovensku-pribudlo-13-novych-pripadov-nakazy/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/555657-na-slovensku-pribudlo-13-novych-pripadov-nakazy/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/555723-shmu-varuje-pred-moznymi-povodnami-vo-viacerych-regionoch-slovenska/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/555723-shmu-varuje-pred-moznymi-povodnami-vo-viacerych-regionoch-slovenska/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Košiciach a Levoči. Rovnaká výstraha platí pre hornú aj dolnú časť povodia Bodrogu. Pred zrážkami varujú aj pri 
rieke Torysa v Sabinove a Prešove. 

VIDEO: Potopa v Šaštíne. 
Páči sa Vám tento článok? Prosíme podporte kvalitnú žurnalistiku. Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej 

verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie 
pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok. 

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník 
[Späť na obsah] 

 
 

55. SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa pred búrkami pre východné Slovensko 
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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 
Vo viacerých okresoch stredného a východného Slovenska zároveň platí výstraha druhého stupňa pred 

povodňami. 
Bratislava 26. júna (TASR) - Na východnom Slovensku sa môžu v piatok popoludní vyskytnúť silné búrky. 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Meteorológovia vydali výstrahu 
druhého stupňa pred búrkami pre okresy východného Slovenska a platí do 18.00 h. Vo viacerých okresoch 
stredného a východného Slovenska zároveň platí výstraha druhého stupňa pred povodňami. Počas celého piatku 
zároveň platí na strednom Slovensku výstraha prvého stupňa pred búrkami. Meteorológovia na sociálnej sieti 
upozornili, že piatok bude teplý, dusný deň s búrkami. “Búrky sa aktuálne vyskytujú najviac na strednom 
Slovensku. Môžu byť sprevádzané prívalovými zrážkami, krúpami, ojedinele aj veľkými, prechodne aj zosilneným 
vetrom a výraznou bleskovou aktivitou,” napísal ústav. Podľa meraní radaru SHMÚ už niektoré búrky vykazujú aj 
supercelárne črty. Výstraha druhého stupňa pred povodňami platí do 16.00 h pre okresy Lučenec, Detva, Poltár, 
Brezno, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Gelnica a 

Levoča. Výstraha prvého stupňa pred búrkami zase platí pre okresy Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Košice 
okolie, Košice a Sabinov. 

[Späť na obsah] 

 
 

56. Slovenský reprezentant Merešš si zahrá za české Pardubice 
[26.06.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Na archívnej snímke vľavo Jakub Merešš. Foto: TASR – František Iván 
Odchovanec Žiliny si v rámci Slovenskej basketbalovej ligy zahral len za svoj rodný klub a v sezóne 

2016/2017 pôsobil krátko v Nitre. 
Pardubice 26. júna (TASR) – Slovenský basketbalista Jakub Merešš si prvýkrát v kariére zahrá v zahraničí. 

Dvadsaťtriročný reprezentant sa dohodol na viacročnom kontrakte s účastníkom najvyššej českej súťaže BK JIP 
Pardubice. Odchovanec Žiliny si v rámci Slovenskej basketbalovej ligy zahral len za svoj rodný klub a v sezóne 
2016/2017 pôsobil krátko v Nitre. V drese Slávie sa postupne vypracoval na jedno z najlepších krídel súťaže, čo 
mu otvorilo cestu aj do reprezentačného výberu. V národných farbách debutoval vo februári v dueli s 
Luxemburskom. „Som veľmi rád, že som sa mohol stať súčasťou pardubického klubu. Myslím si, že príchod do 
Pardubíc je pre mňa najlepšou možnosťou, čo sa týka môjho kariérneho rastu a ďalšieho zlepšovania. Videl som 
niekoľko videí zo zápasov a veľmi sa mi páčila atmosféra, ktorá panuje v pardubickej hale, takže sa veľmi teším, 
až si konečne budem môcť zahrať pred týmito skvelými fanúšikmi," citovala Merešša oficiálna klubová 
webstránka. Dvadsaťtriročný basketbalista, ktorý môže hrať aj na pozícii pivota, má za sebou doteraz najlepšiu 
sezónu v Žiline. S priemermi 13,9 bodu a 6,1 doskoku na zápas sa dostal do slovenského All Star tímu sezóny 
2019/2020. „Sme veľmi šťastní, že sa nám podarilo dohodnúť na spolupráci s Pardubicami. Verím, že toto 
spojenie bude veľmi prospešné pre obe strany a Jakub pomôže Pardubiciam v boji o najvyššie priečky. 
Jakubovým veľkým prianím bolo vyskúšať si v ďalšej sezóne inú súťaž ako SBL. Súčasne by som chcel 
poďakovať klubu zo Spišskej Novej Vsi. Vďaka zmluve, ktorú sme tam tento rok podpísali, sme mali istotu. 

Vedenie klubu nám vyšlo veľmi v ústrety, keď nám umožnilo dať do Jakubovej zmluvy výstupnú klauzulu, vďaka 
čomu mohol odísť do zahraničia a obliecť si dres Pardubíc," dodal Mereššov agent Jan Hubálek. 

[Späť na obsah] 
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57. Na Slovensku pribudlo 13 nakazených 
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ilustračné foto: pexels 
KOŠICE: DNES 
Autor 
redakcia@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Vo štvrtok (25. 6.) na Slovensku pribudlo 13 prípadov nákazy novým koronavírusom, celkovo sa urobilo 1 515 

testov. V nemocniciach sa s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň nachádza aktuálne 14 pacientov. 
Informovala o tom hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Celkovo krajina doteraz eviduje 1 

643 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
Aj na východe 
Eliášová doplnila, že celkovo sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo 1 455 ľudí, za štvrtok sa vyliečili traja. 

Pozitívne testovaní pacienti pochádzajú z okresov Čadca (7), Michalovce (2), Bánovce nad Bebravou (2), 
Spišská Nová Ves (1) a Brezno (1). Pozitívne testovaných bolo sedem žien a šesť mužov. 

„V nemocniciach s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň je aktuálne štrnásť pacientov, z nich u 
piatich je potvrdený nový koronavírus,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). 

„Traja pacienti sú na JIS, nikto nie je na umelej pľúcnej ventilácii,“ doplnil minister. 
Na Slovensku sa doteraz urobilo spolu celkovo 206 362 ukončených laboratórnych testov na COVID-19. Vo 

štvrtok nepribudlo žiadne úmrtie pacienta s pozitívnym testom na COVID-19. Celkovo Slovensko doteraz eviduje 
28 úmrtí. 

reklamná správa 
Tlieskame všetkým našim spolupracovníkom v teréne 
Voda - strategická surovina aj počas COVID-u, zamestnanci VVS rozdelení do skupín. 
Zistite viac 
(TASR) 
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58. Máme 13 nových nakazených, na Kysuciach zatvárajú školy a športoviská 
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Zdroj: Profimedia 
Za včerajší deň pribudlo viac nových prípadov ochorenia COVID-19. Novým ohniskom nákazy je sever 

Slovenska. 
Vo štvrtok (25. 6.) na Slovensku pribudlo 13 prípadov nákazy novým koronavírusom. 
Laboratória vykonali 1515 testov. Najviac nakazených - až 7 je opäť z okresu Čadca, Michalovce a Bánovce 

nad Bebravou majú dva prípady, Brezno a Spišská Nová Ves hlásia jeden prípad. 

Situácia na Kysuciach sa zhoršuje 
Mesto Čadca uzavrie od piatku (26. 6.) základné a materské školy, športové zariadenia, mestskú plaváreň aj 

dom kultúry. Zastavuje aj letné aktivity centra voľného času. Podľa informácií na internetovej stránke mesta je 
dôvodom zhoršujúca sa epidemiologická situácia a nárast pozitívnych osôb s ochorením COVID-19. 

“Zatvárame mestskú plaváreň a kúpalisko. Termín ich otvorenia sa môže meniť podľa vývoja epidemiologickej 
situácie v okrese Čadca, prípadne podľa usmernenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). 
Zatvárame aj športové zariadenia - športové haly na území mesta a činnosť klubov. V dome kultúry sa do 
odvolania pozastaví činnosť kina, krúžkov, kurzov, cvičení aj nácvikov súborov,” uvádza mesto na svojom webe. 

Hygienické opatrenia sa sprísnia aj pri vstupe do mestského úradu. “Vstup bude povolený len s rúškom a 
koordinovať ho bude pracovník Mestskej polície Čadca. Povinnosťou bude použitie dezinfekcie. Chceme poprosiť 
občanov, ak to nie je naozaj nevyhnutné, aby nenavštevovali úrady na území mesta a využili možnosti 
elektronickej komunikácie,” vyzýva mesto. 
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https://najmama.aktuality.sk/clanok/297815/mame-13-novych-nakazenych-na-kysuciach-zatvaraju-skoly-a-sportoviska
https://najmama.aktuality.sk/clanok/297815/mame-13-novych-nakazenych-na-kysuciach-zatvaraju-skoly-a-sportoviska


RÚVZ v Čadci eviduje celkovo 25 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19. “Pri potvrdených prípadoch a 
ich úzkych kontaktoch nariadil domácu izoláciu a zabezpečil všetky potrebné protiepidemické opatrenia,” doplnila 
hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. 

“Nárast nových prípadov RÚVZ očakával, pretože hygienici aktívne vyhľadávajú osoby, ktoré prišli do kontaktu 
s potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19 a dávajú ich testovať. Veľká časť pozitívnych prípadov je v 
epidemiologickej súvislosti s počiatočnými potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19 a zväčša sú to rodinné 
kontakty. Zaznamenané sú však aj importované prípady zo zahraničia,” dodala Račková. 

Pripomenula, že RÚVZ v Čadci neodporúča usporadúvanie hromadných podujatí v okresoch Čadca a 
Kysucké Nové Mesto. 

Počet prípadov rastie v celej Európe 
Európa zaznamenala prudký nárast prípadov ochorenia COVID-19, odkedy v jednotlivých krajinách začalo 

dochádzať k uvoľňovaniu epidemiologických opatrení. Uviedla to vo štvrtok Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO). 

“Počas uplynulých dní sme v Európe po niekoľkých týždňoch opäť zaznamenali zvýšenie týždenného počtu 
prípadov ochorenia COVID-19,” oznámil šéf sekcie WHO pre Európu Hans Kluge, ktorého citovala agentúra AFP. 

Zdroj: Profimedia 
Podľa Klugeho až 30 krajín zaznamenalo počas posledných dvoch týždňov nárast nových prípadov a v 11 z 

nich zrýchlenie prenosu nákazy predznamenáva nástup druhej vlne pandémie. 
“Ak na túto situáciu dostatočne nezareagujeme, zdravotnícke systémy sa opäť dostanú na pokraj kolapsu,” 

dodal. 
Podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa sa na celom svete ochorením COVID-19 doposiaľ nakazilo 

9.440.535 ľudí a 482.923 tomuto ochoreniu podľahlo. Viac ako polovicu z celkového počtu infikovaných evidujú v 
Európe a Spojených štátoch. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však varuje, že skutočný počet 
infikovaných je oveľa vyšší, pretože v niektorých krajinách sú testovaní len pacienti s najvážnejším priebehom 
ochorenia. 

Európska lieková agentúra schválila liek remdesivir 
Európska lieková agentúra vo štvrtok podmienečne schválila prípravok remdesivir na liečbu ochorenia 

COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom. Informovala o tom agentúra AFP. 
Liek remdesivir skracuje u hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 čas vyliečenia o 31 percent, 

čiže v priemere približne o štyri dni. Remdesivir sa používal na liečbu eboly. 
[Späť na obsah] 
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BRATISLAVA - Slovensko momentálne eviduje vyše 1600 prípadov nákazy novým koronavírusom. Po 20. 
máji začala na Slovensku platiť 4. fáza uvoľňovania a v polovici júna sa zrušili takmer všetky opatrenia a otvorili 
sa hranice. Pozrite si aktuálny zoznam nakazených. 

Aktuálne je na Slovensku vyše 1600 ľudí infikovaných koronavírusom. 
Doterajšie výsledky za SR k dnešnému dňu: 1 643 pozitívnych prípadov 
Celkový počet vykonaných testov: 206 362 
Počet vyliečených pacientov: 1 455 ľudí 
Počet úmrtí: 28 
Hodnota kĺzavého mediánu: 10 
Počet aktívnych prípadov: 160 
MAPU s aktuálnym počtom infikovaných nájdete TU >> 
Všetky aktuálne informácie si môžete prečítať TU >> 
V nemocniciach je hospitalizovaných 14 pacientov, z toho u piatich bol potvrdený koronavírus. Na JIS-ke sú 

traja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii nie je ani jeden pacient. 
Aktuálny ZOZNAM infikovaných 
25. jún (13 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 515 ľudí, z toho 13 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 643 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 206 362 testov. 
Pribudli traja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
24. jún (23 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 936 ľudí, z toho 23 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 630 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Hodnota kĺzavého mediánu stúpla z jedna na desať. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 204 847 testov. 

https://www.topky.sk/cl/10/1868651/KORONAVIRUS-Aktualny-zoznam-infikovanych-na-Slovensku


Pribudli štyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
23. jún (18 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 257 ľudí, z toho 18 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 607 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 203 911 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
22. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 661 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 589 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 202 654 testov. 
Pribudol jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
21. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 41 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 588 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 993 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
20. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 301 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 587 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 952 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk 
19. jún (10 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 278 ľudí, z toho desať prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 586 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 201 651 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk 
18. jún (14 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 806 ľudí, z toho až štrnásť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 576 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 200 373 testov. 
Pribudli štyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: covid-19.nczisk.sk 
Zdroj: covid-19.nczisk.sk 
17. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 787 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 562 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 199 567 testov. 
Pribudlo šesť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
16. jún (9 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 163 ľudí, z toho až deväť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 561 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 198 780 testov. 
Pribudlo 11 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
15. jún (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 847 ľudí, z toho ani jeden prípad nie je pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 552 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 197 617 testov. 
Pribudlo 16 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
14. jún (4 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 47 ľudí, z toho štyri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 552 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 196 770 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 



Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk 
13. jún (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 479 ľudí, z toho tri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 548 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 196 723 testov. 
Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
12. jún (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 511 ľudí, z toho tri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 545 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 196 244 testov. 
Pribudol jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
11. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 262 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 542 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 194 733 testov. 
Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
10. jún (8 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 500 ľudí, z toho až osem prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 541 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 193 471 testov. 
Pribudlo päť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
9. jún (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 545 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 533 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 191 971 testov. 
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:koronav.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:koronav.gov.sk 
8. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 851 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 531 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 190 426 testov. 
Pribudlo šesť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: covid-19.nczisk.sk 
7. jún (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 160 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 530 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 189 575 testov. 
Pribudlo sedem vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
6. jún (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 180 ľudí, ani jeden prípad nebol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 528 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 189 415 testov. 
Pribudlo desať vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
5. jún (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 639 ľudí, dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne máme 

1 528 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 188 235 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
4. jún (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 832 ľudí, z toho ani jeden prípad nebol pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 526 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 185 596 testov. 
Pribudli traja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 



3. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 135 ľudí, jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 

1 526 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 183 764 testov. 
Pribudol jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
2. jún (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 336 ľudí, z toho tri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 525 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 181 629 testov. 
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
1. jún (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 6 418 ľudí, z toho ani jeden prípad nebol pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 522 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 179 293 testov. 
Pribudli šyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
31. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 274 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 522 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 172 875 testov. 
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
30. máj (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 606 ľudí, z toho ani jeden prípad nebol pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 521 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 172 601 testov. 
Pribudlo 10 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
29. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 433 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 521 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 170 995 testov. 
Pribudlo 18 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
28. máj (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 848 ľudí, z toho ani jeden prípad neboli pozitívny. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 520 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 167 562 testov. 
Pribudlo 6 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Hodnota kĺzavého mediánu dnes prvýkrát klesla na nulu. 
Zdroj: korona.gov.sk 
27. máj (5 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 352 ľudí, z toho päť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 520 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 165 714 testov. 
Pribudlo 5 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
26. máj (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 839 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 515 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 163 362 testov. 
Pribudlo 5 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
25. máj (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 464 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 513 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 160 523 testov. 
Pribudlo 15 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 



Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
24. máj (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 645 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 511 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 159 059 testov. 
Pribudlo 6 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
23. máj (5 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1649 ľudí, z toho päť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1 509 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 158 414 testov. 
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
22. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2236 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 504 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 156 765 testov. 
Pribudlo 24 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
21. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 751, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 503 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 154 529 testov. 
Pribudlo 11 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
20. máj (6 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 933, z toho šesť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 502 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 151 778 testov. 
Pribudlo 14 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
19. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 371, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 496 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 148 845 testov. 
Pribudlo 39 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
18. máj (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 041, pozitívny nebol ani jeden prípad. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 495 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 145 474 testov. 
Pribudlo 7 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
17. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 971, z toho jeden test bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 1 

495 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 143 433 testov. 
Pribudlo 22 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
16. máj (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 476, z toho jeden test bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 

1 494 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 142 462 testov. 
Pribudlo 12 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
15. máj (13 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 084, z toho 13 testov bolo pozitívnych (desať z nich pochádzalo z obce 

Žehra). Na Slovensku tak momentálne máme 1 493 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 139 986 testov. 
Pribudlo 20 vyliečených pacientov. Ochoreniu podľahla jedna osoba. 



Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
14. máj (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 992 ľudí, z toho 3 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 480 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 135 302 testov. 
Pribudlo 19 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
13. máj (8 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 876 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 477 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 131 910 testov. 
Pribudlo 52 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
12. máj (4 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 326 ľudí, z toho 4 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 469 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 127 034 testov. 
Pribudlo 77 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
11. máj (8 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 063 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 465 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 122 708 testov. 
Pribudlo 24 vyliečených pacientov a jeden pacient ochoreniu podľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
10. máj (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 786 ľudí, z toho 0 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 457 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 120 645 testov. 
Pribudlo 18 vyliečených pacientov. V nedeľu koronavírusu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
9. máj (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 488 ľudí, z toho 2 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 457 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 119 857 testov. 
Pribudlo 22 vyliečených pacientov. V sobotu koronavírusu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
8. máj (0 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 910 ľudí, z toho 0 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 455 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 118 371 testov. 
Pribudlo 14 vyliečených pacientov. V piatok koronavírusu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
7. máj (10 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 694 ľudí, z toho 10 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 455 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 114 461 testov. 
Pribudlo 99 vyliečených pacientov. Vo štvrtok koronavírusu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
6. máj 2020 (16 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 5161 ľudí, z toho 16 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 445 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 109 767 testov. 
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. V stredu podľahla koronavírus jedna osoba. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
5. máj 2020 (8 nových prípadov) 



Na Slovensku bolo otestovaných 4 742 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 429 
pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 

Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 104 606 testov. 
Pribudlo 21 vyliečených pacientov. V utorok nikto koronavírusu nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
4. máj 2020 (8 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 2 060 ľudí, z toho 8 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 421 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 99 864 testov. 
Pribudlo 98 vyliečených pacientov. V pondelok nikto koronavírusu nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
3. máj 2020 (5 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 584 ľudí, z toho 5 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 413 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 97 804 testov. 
Pribudlo jedno úmrtie a 24 vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
2. máj 2020 (1 nový prípad) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 450 ľudí, z toho 1 test bol pozitívny. Na Slovensku tak máme 1 408 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 96 220 testov. 
Pribudlo 11 vyliečených pacientov. 
1. máj 2020 (4 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 698 ľudí, z toho 4 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 407 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 94 770 testov. 
Pribudlo jedno úmrtie a 50 vyliečených pacientov. 
30. apríl 2020 (7 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 5 150 ľudí, z toho 7 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 403 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 91 072 testov. 
Pribudlo 34 vyliečených pacientov. 
29. apríl 2020 (5 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 4 584 ľudí, z toho 5 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak máme 1 396 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 85 922 testov. 
Pribudli dve úmrtia a 40 vyliečených pacientov. 
Včera 28. apríla) boli potvrdené dve úmrtia, rezort dnes informáciu upravil. Ochoreniu podľahla len jedna 

osoba. „Pitvou sa včera počas dňa zistilo, že pani z DSS Pezinok, reportovaná včera, žiaľ, skonala následkom 
inej náhlej príčiny. Predtým bola hospitalizovaná v súvislosti s koronavírusom, no v pondelok po prepustení z 
nemocnice bola vyliečená a tým pádom nie pozitívna,“ uviedla Eliášová s tým, že príčina úmrtia bola iná. Nešlo o 
úmrtie pacientky aktuálne pozitívne testovanej na koronavírus a príčina úmrtia bolo iná. 

28. apríl 2020 (7 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 5 472 ľudí, z toho 7 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1 391 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 81 338 testov. 
Pribudlo jedno úmrtie a 61 vyliečených pacientov. 
27. apríl 2020 (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 767 ľudí, z toho 3 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 384 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 75 866 testov. 
Pribudli dve úmrtia a 20 vyliečených pacientov. 
26. apríl 2020 (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3 171 ľudí, z toho 2 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak máme 1 

381 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 74 099 testov. 
Vyliečili sa deviati pacienti. 
25. apríl 2020 (6 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4 839 ľudí, z toho 6 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1 379 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Pribudlo jedno úmrtie a osem vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
24. apríl 2020 (13 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4 828 ľudí, z toho 13 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1 373 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 66 089 testov. 
Vyliečilo sa 31 pacientov. 
23. apríl 2020 (35 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3 840 ľudí, z toho 35 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1 360 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 61 261 testov. 
Pribudli dve úmrtia a 67 vyliečených pacientov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
22. apríl 2020 (81 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 4772 ľudí, z toho 81 testov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

máme 1325 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 57 421 testov. 



Pribudlo jedno úmrtie a štyria vyliečení pacienti. 
21. apríl 2020 (45 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3468 ľudí, z toho 45 testov bolo pozitívnych . Na Slovensku tak 

máme 1244 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 52 649 
testov. 

20. apríl 2020 (26 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v pondelok otestovaných 2694 osôb, z toho 26 testov bolo pozitívnych a 2668 

negatívnych. 
19. apríl 2020 (12 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo v nedeľu otestovaných 2 458 osôb, z toho 12 testov bolo pozitívnych a 2 446 negatívnych. 

Podľa štatistík NCZI tak máme na Slovensku celkovo 1 173 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. 
Celkový počet testov s negatívnym výsledkom je 45 561. 

18. apríl 2020 (72 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo za predchádzajúci deň otestovaných spolu 3323 osôb, z toho 72 testov bolo pozitívnych a 

3251 negatívnych. Jeden pacient sa nachádza v karanténnej stanici, 7 pacientov je z OP Karusel a 25 je z DSS 
zariadenia v Martine. 

17. apríl 2020 (40 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo za predchádzajúci deň otestovaných 3144 osôb, z toho 40 testov bolo pozitívnych a 3104 

negatívnych. 
16. apríl 2020 (72 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo vo štvrtok otestovaných 3351 osôb, z toho 72 testov bolo pozitívnych a 3279 bolo 

negatívnych. 
15. apríl 2020 (114 nových prípadov) 
Laboratóriá vyšetrili spolu 2967 vzoriek, ide tak o rekordný počet. 
14. apríl 2020 (28 nových prípadov) 
13. apríl 2020 (66 nových prípadov) 
Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že na Slovensku pribudlo v pondelok 66 nových prípadov 

koronavírusu, z toho 48 pacientov v DSS v Pezinku (43 klientov a 5 zamestnancov). „Z nich je 12 
hospitalizovaných a jeden je na umelej pľúcnej ventilácii,“ uviedol Krajčí. 

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

12. apríl 2020 (27 nových prípadov) 
Z celkového počtu včerajších 1324 testov štátne laboratóriá urobili 926 testov, zachytili 24 pozitívnych osôb, 

súkromné laboratóriá urobili 398 testov, tri boli pozitívne. 
11. apríl 2020 (14 nových prípadov) 
Z celkového počtu 1580 testov štátne laboratóriá urobili 761 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb, súkromné 

819 testov, jeden bol pozitívny. 
10. apríl 2020 (13 nových prípadov) 
Z celkového počtu 2174 testov za štvrtok štátne laboratóriá urobili 1191 testov, zachytili 11 pozitívnych osôb, 

súkromné laboratóriá urobili 983 testov, dva boli pozitívne. 
9. apríl 2020 (14 nových prípadov) 
Dnes bol vykonaný rekordný počet testov. Z celkového počtu 2301 testov za štvrtok štátne laboratóriá urobili 

1600 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 701 testov, jeden bol pozitívny. 
8. apríl 2020 (19 nových prípadov) 
V stredu 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. Z celkového počtu 1690 testov za 
stredu štátne laboratóriá urobili 943 testov, zachytili 16 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 747 testov, 
tri boli pozitívne. 

7. apríl 2020 (101 nových prípadov) 
Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v utorok pribudlo 70 nových prípadov. 

Okrem toho premiér Igor Matovič informoval o ďalších 31 pozitívnych prípadoch, ktoré sú výsledkom testovania v 
rómskych osadách. 

Zoznam 70 nových prípadov: 
6. apríl 2020 (47 nových prípadov) 
- Muž, 58 rokov, Malacky, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 57 rokov, Bratislava, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 24 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 26 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 29 rokov, Nitra 
- Žena, 41 rokov, Piešťany 
- Muž, 34 rokov, Snina, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 34 rokov, Nitra, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 25 rokov, Trebišov, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 26 rokov, Kežmarok, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 39 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 39 rokov, Šaľa 
- Muž, 23 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 



- Žena, 24 rokov, Snina, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 42 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 37 rokov, Spišská Nová Ves 

- Muž, 62 rokov, Bratislava 
- Žena, 28 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 33 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 26 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 32 rokov, Spišská Nová Ves, v karanténnej stanici APZ BA 

- Žena, 28 rokov, Bardejov, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 29 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici IVS BA 
- Muž, 24 rokov, Spišská Nová Ves, v karanténnej stanici IVS BA 

- Muž, 50 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 61 rokov, Žilina 
- Muž, 28 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 56 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 27 rokov, Trnava, v Gabčíkove 
- Žena, 64 rokov, Prešov 
- Žena, 20 rokov, Brezno 
- Muž, 21 rokov, Čadca 
- Žena, 48 rokov, Čadca 
- Muž, 17 rokov, Banská Bystrica 
- Muž, 55 rokov, Banská Bystrica 
- Muž, 54 rokov, Prešov 
- Žena, 14 rokov, Prešov 
- Muž, 40 rokov, Vranov nad Topľou 
- Muž, 40 rokov, Spišská Nová Ves, v Gabčíkove 

- Muž, 77 rokov, Bratislava 
- Žena, 29 rokov, Dunajská Streda 
- Muž, 23 rokov, Skalica 
- Dieťa (žena), 10 rokov, Martin 
- Muž, 67 rokov, Martin 
- Muž, 41 rokov, Bratislava 
- Žena, 27 rokov, Košice, adresa neznáma, vyšetrená v Košiciach 
- Žena, 77 rokov, Banská Bystrica, adresa neznáma, vyšetrená v Banskej Bystrici 
5. apríl 2020 (49 nových prípadov) 
Premiér Igor Matovič uviedol, že v nedeľu pribudlo na Slovensku 49 nových prípadov nákazy. Z toho 34 

prípadov bolo odchytených v kolóne áut, ktorá prišla na Slovensko z Rakúska, a 15 bolo testovaných štandardne. 
- Muž, 37 rokov, Košice - okolie 
- Dieťa (žena), 13 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 49 rokov, Prešov 
- Muž, 44 rokov, Košice - okolie, v karanténnej stanici Piešťany 
- Žena, 59 rokov, Senec 
- Žena, 30 rokov, Pezinok 
- Žena, 43 rokov, Košice 
- Muž, 33 rokov, Čadca 
- Muž, 36 rokov, Bratislava 
- Muž, 23 rokov, Bratislava 
- Žena, 32 rokov, Poprad, v karanténnej stanici Piešťany 
- Muž, 56 rokov, Nitra 
- Žena, 59 rokov, Nitra 
- Žena, 55 rokov, Bratislava 
- Žena, 26 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 37 rokov, Bánovce nad Bebravou, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 40 rokov, Trenčín, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 21 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 29 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 46 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 37 rokov, Dolný Kubín, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 34 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 22 rokov, Levoča, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 22 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 31 rokov, Zvolen, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 28 rokov, Turčianske Teplice, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 42 rokov, Prešov, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 23 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 32 rokov, Pezinok, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 25 rokov, Bánovce nad Bebravou, v karanténnej stanici APZ BA 



- Žena, 30 rokov, Dolný Kubín, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 30 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 24 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 24 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 34 rokov, Poltár, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 27 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Dieťa (Žena), 2 roky, Liptovský Mikuláš 
- Muž, 53 rokov, Nové Zámky, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 22 rokov, Kežmarok, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 56 rokov, Banská Bystrica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 48 rokov, Poprad, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 25 rokov, Gelnica, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 21 rokov, Bardejov, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 33 rokov, Rimavská Sobota, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 29 rokov, Piešťany, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 21 rokov, Levoča, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 45 rokov, Brezno, v karanténnej stanici APZ BA 
- Žena, 24 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA 
- Muž, 43 rokov, Liptovský Mikuláš, v karanténnej stanici APZ BA 
4. apríl 2020 (14 nových prípadov) 
- Muž, 76 rokov, Prievidza 
- Muž, 70 rokov, Košice 
- Žena, 56 rokov, Galanta 
- Muž, 55 rokov, Trenčín 
- Muž, 49 rokov, Stará Ľubovňa 
- Žena, 46 rokov, Košice 
- Žena, 33 rokov, Košice 
- Žena, 26 rokov, Partizánske 
- Muž, 26 rokov, Trenčín 
- Muž, 25 rokov, Košice 
- Muž, 25 rokov, Trenčín 
- Žena, 22 rokov, Košice - okolie 
- Dieťa (žena), 8 rokov, Senec 
- Dieťa (žena), 8 rokov, Senec 
3. apríl 2020 (21 nových prípadov) 
- Žena, 65 rokov, Žilina 
- Muž, 58 rokov, Banská Bystrica 
- Žena, 58 rokov, Žilina 
- Žena, 54 rokov, Prešov 
- Žena, 53 rokov, Prievidza 
- Muž, 50 rokov, Košice 
- Muž, 50 rokov, Košice 
- Žena, 48 rokov, Trenčín 
- Muž, 46 rokov, Prievidza 
- Muž, 41 rokov, Kežmarok 
- Muž, 41 rokov, Prešov 
- Muž, 40 rokov, Tvrdošín 
- Muž, 33 rokov, Prešov 
- Muž, 33 rokov, Trnava 
- Muž, 30 rokov, Michalovce 
- Muž, 29 rokov, Skalica 
- Muž, 28 rokov, Brezno 
- Žena, 26 rokov, Trnava 
- Muž, 24 rokov, Bratislava 
- Muž, 24 rokov, Trenčín 
- Dieťa (muž), 2 roky, Trebišov 
2. apríl 2020 (24 nových prípadov) 
- Žena, 70 rokov, Bratislava 
- Muž, 59 rokov, Piešťany 
- Žena, 57 rokov, Košice - okolie 
- Muž, 52 rokov, Bardejov 
- Muž, 52 rokov, Čadca 
- Muž, 48 rokov, Zlaté Moravce 
- Muž, 46 rokov, Piešťany 
- Muž, 42 rokov, Košice 
- Žena, 41 rokov, Prešov 
- Muž, 40 rokov, Tvrdošín 



- Muž, 38 rokov, Michalovce 
- Muž, 37 rokov, Banská Bystrica 
- Muž, 35 rokov, Ružomberok 
- Muž, 34 rokov, Kežmarok 
- Žena, 27 rokov, Žilina 
- Muž, 26 rokov, Kežmarok 
- Muž, 26 rokov, Liptovský Mikuláš 
- Žena, 25 rokov, Prievidza 
- Muž, 23 rokov, Galanta 
- Žena, 23 rokov, Galanta 
- Žena, 23 rokov, Zvolen 
- Muž, 22 rokov, Bratislava 
- Muž, 21 rokov, Snina 
- Žena, 16 rokov, Prešov 
1. apríl 2020 (26 nových prípadov) 
- muž, 27 rokov, Banská Bystrica 
- muž, 74 rokov, Bardejov 
- žena, 72 rokov, Bardejov 
- muž, 62 rokov, Bardejov 
- muž, 21 rokov, Bratislava 
- žena, 47 rokov, Bratislava 
- muž, 18 rokov, Bratislava 
- žena, 26 rokov, Brezno 
- žena, 23 rokov, Brezno 
- žena, 22 rokov, Brezno 
- muž, 70 rokov, Ilava 
- žena, 38 rokov, Košice 
- žena, 57 rokov, Košice 
- muž, 68 rokov, Košice 
- žena, 48 rokov, Malacky 
- muž, 46 rokov, Martin 
- žena, 65 rokov, Poprad 
- žena, 29 rokov, Poprad 
- muž, 31 rokov, Prievidza 
- žena, 30 rokov, Prievidza 
- žena, 24 rokov, Sabinov 
- žena, 42 rokov, Senec 
- žena, 26 rokov, Tvrdošín 
- muž, 30 rokov, Žiar nad Hronom 
- muž, 67 rokov, Žilina 
- muž, 20 rokov, Žilina 
31. marec 2020 (37 nových prípadov) 
- Žena, 59 rokov, Bardejov 
- Muž, 22 rokov, Bratislava 
- Muž, 28 rokov, Bratislava 
- Dieťa (žena), 8 rokov, Bratislava 
- Žena, 22 rokov, Bratislava 
- Žena, 45 rokov, Bratislava 
- Žena, 53 rokov, Bratislava 
- Muž, 49 rokov, Bratislava 
- Muž, 40 rokov, Bratislava 
- Muž, 59 rokov, Bratislava 
- Žena, 87 rokov, Bratislava 
- Dieťa (muž), 5 rokov, Bratislava 
- Žena, 41 rokov, Bratislava 
- Žena, 18 rokov, Bratislava 
- Muž, 41 rokov, Bratislava 
- Muž, 33 rokov, Bratislava 
- Žena, 23 rokov, Bratislava 
- Muž, 30 rokov, Brezno 
- Muž, 44 rokov, Kežmarok 
- Žena, 46 rokov, Levice 
- Muž, 56 rokov, Liptovský Mikuláš 
- Muž, 57 rokov, Nové Zámky 
- Žena, 26 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 40 rokov, Piešťany 
- Muž, 41 rokov, Piešťany 



- Muž, 53 rokov, Považská Bystrica 
- Muž, 40 rokov, Revúca 
- Muž, 44 rokov, Rimavská Sobota 
- Muž, 36 rokov, Sabinov 
- Žena, 57 rokov, Sabinov 
- Muž, 39 rokov, Sabinov 
- Muž, 38 rokov, Sabinov 
- Muž, 47 rokov, Sabinov 
- Muž, 40 rokov, Sabinov 
- Muž, 34 rokov, Sabinov 
- Žena, 30 rokov, Spišská Nová Ves 

- Muž, 37 rokov, Trnava 
30. marec 2020 (27 nových prípadov) 
- Dieťa (žena), 3 roky, Bánovce nad Bebravou 
- Muž, 29 rokov, Bardejov 
- Žena, 64 rokov, Bratislava 
- Žena, 68 rokov, Bratislava 
- Muž, 68 rokov, Bratislava 
- Dieťa (muž), 4 roky, Bratislava 
- Dieťa (žena), 9 rokov, Bratislava 
- Žena, 43 rokov, Čadca 
- Muž, 24 rokov, Galanta 
- Žena, 23 rokov, Hlohovec 
- Žena, 64 rokov, Hlohovec 
- Žena, 40 rokov, Martin 
- Žena, 54 rokov, Michalovce 
- Žena, 41 rokov, Nitra 
- Žena, 80 rokov, Nitra 
- Muž, 65 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 60 rokov, Prievidza 
- Žena, 23 rokov, Rožňava 
- Žena, 27 rokov, Rožňava 
- Muž, 25 rokov, Svidník 
- Muž, 43 rokov, Trebišov 
- Muž, 48 rokov, Trebišov 
- Muž, 68 rokov, Trenčín 
- Muž, 59 rokov, Trnava 
- Žena, 21 rokov, Žiar nad Hronom 
- Muž, 63 rokov, Žilina 
- Žena, Neznámy, Bratislava 
29. marec 2020 (22 nových prípadov) 
- Muž, 19 rokov, Malacky 
- Muž, 24 rokov, Bratislava 
- Muž, 26 rokov, Prievidza 
- Muž, 26 rokov, Vranov nad Topľou 
- Muž, 28 rokov, Trenčín 
- Muž, 28 rokov, Vranov nad Topľou 
- Žena, 33 rokov, Banská Bystrica 
- Žena, 34 rokov, Bratislava 
- Muž, 36 rokov, Senica 
- Žena, 40 rokov, Bratislava 
- Muž, 41 rokov, Bratislava 
- Muž, 45 rokov, Ilava 
- Žena, 47 rokov, Nové Zámky 
- Žena, 49 rokov, Bratislava 
- Žena, 53 rokov, Banská Bystrica 
- Žena, 53 rokov, Trenčín 
- Muž, 55 rokov, Trenčín 
- Muž, 57 rokov, Bratislava 
- Muž, 57 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 61 rokov, Trenčín 
- Žena, 63 rokov, Topoľčany 
- Muž, 73 rokov, Bratislava 
28.marec 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 
27. marec 2020 (23 nových prípadov) 
- Žena, Okres Ružomberok, 86 r. 
- Žena, Okres Ružomberok, 9 r. 
- Žena, Okres Ružomberok, 40 r. 
- Muž, Okres Rimavská Sobota, 81 r. 
- Žena, Okres Bratislava, 54 r. 
- Muž, 62 r. 
- Muž, Okres Martin, 55 r. 
- Žena, Okres Pezinok, 49 r. 
- Žena, UN Martin, 48 r. 
- Žena, Okres Zlaté Moravce, 46 r. 
- Žena, 44 r. 
- Muž, Okres Bratislava, 44 r. 
- Žena, Okres Prievidza, 38 r. 
- Žena, Okres Dunajská Streda, 38 r. 
- Žena, Okres Myjava, 35 r. 
- Muž, Okres Čadca, 31 r. 
- Žena, Okres Kežmarok, 29 r. 
- Muž, Okres Čadca, 24 r. 
- Muž, Okres Košice, 23 r. 
- Žena, Okres Dunajská Streda, 23 r. 
- Muž, Okres Dunajská Streda, 22 r. 
- Muž, UN Martin, 23 r. 
- Žena, Okres Kysucké Nové Mesto, 23 r. 
26. marec 2020 (43 nových prípadov) 
Premiér Igor Matovič oznámil, že na Slovensku pribudlo 43 prípadov. 
Včera pribudlo na Slovensku 42 pozitívne testovaných ľudí z celkovo 912 ľudí testovaných v štátnych 

laboratóriách. V súkromnom laboratóriu otestovali vyše 60 ľudí a zachytili jedného človeka. Ide o doteraz 
najvyššie počty testovaných. 

- 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 
25. marec 2020 (10 nových prípadov) 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- žena, okres Partizánske 
- muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie 
- žena, okres Považská Bystrica 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda 
- žena, karanténa Gabčíkovo 
- muž, karanténa Gabčíkovo 
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava 
- muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska 
- žena, okres Zlaté Moravce 
24. marec 2020 (12 nových prípadov) 
- 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 Bratislava 
- 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 
- žena, okres Lučenec 
23. marec 2020 (19 nových prípadov) 
- 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) 
- muž, BA-Kramáre, Bratislava 
- muž, BA-Kramáre, Bratislava 
- žena, FN Nitra, Zlaté Moravce, Taliansko 
- žena, FN Nitra, Malé Vozokany 
- žena, UN Martin, Taliansko 
- žena, UN Martin, Kontakt s COVID-19 
- muž, Karanténa Gabčíkovo, Horné Dobové, kontakt v práci 
21. marec 2020 (41 prípadov) 
- 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, FN Nitra, Hronovce, kontakt s COVID-19 
- muž, FN Trenčín, Moravské Lieskové 
- muž, FN Trenčín, Považská Bystrica 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- muž, Bratislava-Klenová, Malacky, Kontakt s osobou z Rakúska 
- 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 
- žena, FNsP Prešov, Spišská Belá 
- žena, UN Martin, 
- muž, UN Martin, 
- žena, UN Martin, 
- muž, ÚNV Ružomberok, Paríž 
19. marec 2020 (19 nových prípadov) 



- Muž, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza Anglicko 
- Muž, domáca izolácia, Bratislava 
- Žena, infektológia Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
- Žena, infektológia Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
- 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 
- Žena, domáci odber, Bratislava 
- Žena, domáci odber, Bratislava 
- Muž, domáci odber, Bratislava 
- Žena, domáca izolácia, odber cez RÚVZ Nové Zámky, Štúrovo, kontakt s COVID-19 
- Muž, FNsP, Prešov, kontakt s COVID-19 
18. marec 2020 (8 nových prípadov) 
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Poľsko 
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Poľsko 
- Muž, domáca izolácia, Banská Štiavnica, cestovateľská anamnéza, Taliansko 
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Francúzsko 
- Muž, hospitalizácia, Košice 
- Muž, hospitalizácia, Martin 
- Muž, hospitalizácia, Vráble, cestovateľská anamnéza, Taliansko 
- Žena, hospitalizácia, Nitra, cestovateľská anamnéza, Taliansko 
17. marec 2020 (25 nových prípadov) 
K dnešnému dňu pribudlo spolu 25 nových pozitívnych prípadov. Bližšie informácie poskytne rezort 

zdravotníctva po skompletizovaní výsledkov z laboratórií zajtra. Zatiaľ sú známe tieto údaje. 
- Bratislava - 4 osoby 
- okres Žilina - 4 osoby 
- okres Dunajská Streda - 3 osoby 
- okres Revúca 1 osoba 
ďalších 13 prípadov 
- 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 
- Žena (dieťa), domáca izolácia, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- Žena, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19 
- Muž, domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19 
- Žena (dieťa), domáca izolácia, Budmerice, kontakt s COVID-19 
- Muž, hospitalizácia, Revúca 
16. marec 2020 (11 nových prípady) 
Detaily k dnes pozitívnym jedenástim prípadom: 
Trnava okres – žena 
Trenčín okres – muž 
Pezinok okres – 35-ročný muž, pochádza z Budmeríc, mal cestovateľskú anamnézu a klinické príznaky 

ochorenia, zhoršil sa mu zdravotný stav, bola doporučená hospitalizácia v Univerzitnej nemocnici Bratislava 
Svidník okres – 2 muži 
Prešov okres – dieťa 
Košice okres – 1. žena, 1. muž 
Rožňava okres – žena 
Liptovský Mikuláš okres – muž 
Sobrance okres – muž 
15. marec 2020 (17 nových prípadov) 
Trenčín – 5 prípadov (2 muži, 2, ženy, 1 dieťa); časť je hospitalizovaná, časť v domácej izolácii. 
Trnava – 1 prípad – muž, hospitalizovaný, po dohode bude prevezený do Bratislavy, má cestovateľskú 

anamnézu 
Martin – 1 prípad – muž, cestovateľská anamnéza, bol na kongrese v zahraničí 



Nové Zámky – 1 prípad – žena, priamy kontakt s nakazeným, domáca karanténa, stav je dobrý, mierne 
príznaky ochorenia 

Bratislava – 5 prípadov 
Banská Bystrica – 1 prípad, žena, 65 rokov, nakazená rodinným príslušníkom, hospitalizovaná 
Nitra – 3 nové prípady 
14. marec 2020 (12 nových prípadov) 
- muž, Giraltovce, okres Svidník – poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý mal byť v období jarných prázdnin 

na lyžovačke v Rakúsku; začiatkom tohto týždňa sa zúčastnil aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestský 
úrad ostane od pondelka zatvorený 

- muž, Bratislava – pracovník ochranky bratislavského letiska, neprichádzal do kontaktu s cestujúcimi, nemá 
cestovateľskú anamnézu; muž pracoval na vstupe do letovej zóny, ktorou denne prejdú technici, elektrikári, 
údržbári a ďalší zamestnanci, jeho rukami a kontaktnou bezpečnostnou kontrolou prešlo vyše 200 ďalších 
zamestnancov letiska 

- Bratislava – 3 muži, 3 ženy 
- okres Bytča – 1 muž 
- okres Senec – 2 ženy 
- okres Nové Zámky – 1 muž, bol v kontakte s osobou nakazenou koronavírusom, stav je dobrý, mierne 

príznaky ochorenia 
13. marec 2020 (11 nových prípadov) 
- muž, Bratislava, domáca izolácia 
- žena, Košice, domáca izolácia, ide o ženu v strednom veku, ktorá sa pravdepodobne nakazila od svojho 

syna žijúceho v zahraničí, syn študuje v Dánsku, ochorenie nemá, priebeh ochorenia bez komplikácií, 
symptomatická liečba; pracuje ako sekretárka na obvodnom oddelení v košickom Starom meste. 

- chlapec, 2 roky, bol hospitalizovaný v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, v súčasnosti je v domácej 
izolácii v Spišskej Novej vsi 

- 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 vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, hospitalizovaný 
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 Rakúsku v Linzi, je hospitalizovaná 
- žena, ročník 1968, bytom Bratislava, ide o kolegyňu učiteľky z 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 z 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) 
V stredu pribudli na Slovensku ďalšie tri prípady. Všetci traja nakazení sú z Bratislavy a boli v kontakte so 

slovenskou rodinou v Kittsee 
- žena, Bratislava, domáca karanténa 
- žena, Bratislava, domáca karanténa 
- muž, Bratislava, domáca karanténa 
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) 
V nedeľu už bolo na Slovensku päť nakazených. 
- žena, 47 rokov, Bratislava, hospitalizovaná na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB na 

Kramároch, vodička MHD a zamestnankyňa SND, bola v Bruseli, kde sa mohla nakaziť 
- žena, 58 rokov, Bratislava (Senec), učiteľka, MŠ Palkovičova, nakazila sa od príbuzných v Kittsee, učiteľka v 

materskej škôlke, domáca izolácia 
7. marec 2020 (2 nové prípady) 



V sobotu potvrdili ďalšie dva prípady nakazených. Ide o rodinu muža, u ktorého ako u prvého potvrdili 
koronavírus na Slovensku. 

- syn je hospitalizovaný na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB, syn prvého nakazeného je 
zároveň aj tzv. pacientom “0”, teda prvý nosič daného ochorenia, od 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, ktorý sa zdržiava 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 sa nachádzajú v domácej karanténe v Kittsee; deti navštevujú Cambridge International School 
v Bratislave 

[Späť na obsah] 

 
 

60. Vo štvrtok pribudlo na Slovensku 13 nových prípadov ochorenia COVID-19 
[26.06.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/vo-stvrtok-pribudlo-13-novych-pripado/476601-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 
Pozitívne testovaní pacienti pochádzajú z okresov Čadca (7), Michalovce (2), Bánovce nad Bebravou (2), 

Spišská Nová Ves (1) a Brezno (1). 

,aktualizované 
Bratislava 26. júna (TASR) - Vo štvrtok (25. 6.) na Slovensku pribudlo 13 prípadov nákazy novým 

koronavírusom, celkovo sa urobilo 1515 testov. V nemocniciach sa s ochorením COVID-19 alebo s podozrením 
naň nachádza aktuálne 14 pacientov. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana 
Eliášová. Celkovo krajina doteraz eviduje 1643 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Eliášová doplnila, 
že celkovo sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo 1455 ľudí, za štvrtok sa vyliečili traja. Pozitívne testovaní pacienti 
pochádzajú z okresov Čadca (7), Michalovce (2), Bánovce nad Bebravou (2), Spišská Nová Ves (1) a Brezno 

(1). Pozitívne testovaných bolo sedem žien a šesť mužov. “V nemocniciach s ochorením COVID-19 alebo s 
podozrením naň je aktuálne štrnásť pacientov, z nich u piatich je potvrdený nový koronavírus,” povedal minister 
zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). “Traja pacienti sú na JIS, nikto nie je na umelej pľúcnej ventilácii,” doplnil 
minister. Na Slovensku sa doteraz urobilo spolu celkovo 206.362 ukončených laboratórnych testov na COVID-19. 
Vo štvrtok nepribudlo žiadne úmrtie pacienta s pozitívnym testom na COVID-19. Celkovo Slovensko doteraz 
eviduje 28 úmrtí. 

[Späť na obsah] 

 
 

61. Vo štvrtok pribudlo 13 nových prípadov, sedem v okrese Čadca 
[26.06.2020; domov.sme.sk; Domov; 00:00; TASR] 

 
https://domov.sme.sk/c/22434476/koronavirus-na-slovensku-nove-pripady.html 

 
 

V laboratóriách otestovali 1515 vzoriek. 
Ak sa vám graf nezobrazuje, kliknite sem. 
BRATISLAVA. Vo štvrtok na Slovensku pribudlo 13 prípadov nákazy novým koronavírusom, celkovo sa 

urobilo 1515 testov. 
V nemocniciach sa s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň nachádza aktuálne 14 pacientov. 
TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Celkovo krajina doteraz 

eviduje 1643 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
Eliášová doplnila, že celkovo sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo 1455 ľudí, za štvrtok sa vyliečili traja. 
Pozitívne testovaní pacienti pochádzajú z okresov Čadca (7), Michalovce (2), Bánovce nad Bebravou (2), 

Spišská Nová Ves (1) a Brezno (1). Pozitívne testovaných bolo sedem žien a šesť mužov. 

“V nemocniciach s ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň je aktuálne štrnásť pacientov, z nich u 
piatich je potvrdený nový koronavírus,” povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. 

“Traja pacienti sú na JIS, nikto nie je na umelej pľúcnej ventilácii,” doplnil minister. 

https://www.teraz.sk/slovensko/vo-stvrtok-pribudlo-13-novych-pripado/476601-clanok.html
https://domov.sme.sk/c/22434476/koronavirus-na-slovensku-nove-pripady.html


Na Slovensku sa doteraz urobilo spolu celkovo 206 362 ukončených laboratórnych testov na COVID-19. Vo 
štvrtok nepribudlo žiadne úmrtie pacienta s pozitívnym testom na COVID-19. Celkovo Slovensko doteraz eviduje 
28 úmrtí. 

[Späť na obsah] 

 
 

62. Na východe pribudli ďalší traja nakazení 
[26.06.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; Monika Almášiová] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22434475/na-vychode-pribudli-dalsi-traja-nakazeni.html 

 
 

Na Slovensku sa počet pozitívnych prípadov zvýšil o trinásť. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Vo štvrtok sa na Slovensku vyšetrilo 1 515 vzoriek. 
Vírus SARS-CoV-19 sa nachádzal v trinástich z nich. 
Najviac, až sedem chorých, pribudlo v okrese Čadca. 
V okrese Bánovce nad Bebravou sú ďalší dvaja nakazení a mimo východného Slovenska je evidovaný ešte 

jeden prípad z Brezna. 
Na východe štatistiky uvádzajú tri nové ochorenia Covid-19. 
Dvaja nakazení muži sú z okresu Michalovce a jeden z okresu Spišská Nová Ves. 

Podľa štatistických údajov Národného centra zdravotníckych informácií nie je zaznamenané nové úmrtie, 
vyliečili sa ďalší traja pacienti. 

Stúpol počet hospitalizovaných s potvrdeným ochorením na päť osôb, z toho na jednotkách intenzívnej 
starostlivosti sú traja nakazení. 

Stav ani jedného si nevyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. 
[Späť na obsah] 

 
 

63. Biela kvapka v mori 
[25.06.2020; ARCH; Realizácie; s. 26,27,28,29,30,31; Roman Žitňanský] 

 
 

COVP Bratislava ENDORFINE 
Rekonštruovaný objekt Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve (COVP) je súčasťou 

vzdelávacieho komplexu zo šesťdesiatych rokov. Jeho súčasťou sú okrem samotného objektu aj budovy 
internátu, SOŠ a bývalých administratívnych alebo edukačných budov, ktoré sú prenajímané na rôzne účely. 
Objekty sú prepojené veľkorysými, prevažne zelenými verejnými priestormi, s hustou stromovou výsadbou a jeho 
súčasť tvoria aj exteriérové športové plochy. Areál, napriek prevládajúcej vysokej zeleni, pôsobí zanedbaným 
dojmom, všetky objekty, ako aj spevnené exteriérové plochy čakajú na svoju rekonštrukciu. 

Samotný objekt COVP je halového charakteru, zaberá najväčšiu plochu z celého areálu a má dve podlažia. 
Vnútorne je tvorený veľkopriestorovou halou skúšobných dielní cez celé dve podlažia a edukačno-servisným 
traktom po dvoch stranách objektu (vo forme písmena L) na dvoch podlažiach. 

Rekonštrukcia v zásade zachováva pôvodné priestorové členenie priestoru, nedá sa v tomto prípade hovoriť 
o funkčných alebo organizačných zmenách. Je to viac modernizácia, ktorá zo zanedbanej skúšobnej haly vytvára 
moderný a čistý priestor na jeho ďalšie užívanie. Najväčšiu zmenu je badať v skúšobnej hale, ktorá je obnažená 
a vyčistená od pôvodných nánosov a je fyzicky rozdelená novými mobilnými priečkami na štyri časti do kríža. Tie 
sú medzi sebou prepojiteľné a vytvárajú tak flexibilný priestor. Priestoru dominuje biela farba, ktorá spolu 
s rekonštruovanými svetlíkmi presvetľuje celú halu a vytvára príjemné pracovné prostredie. 

Bočné dva trakty tvoria objekty hygienických zariadení a šatní na prízemí a kancelárskych priestorov a učební 
na časti prízemia a poschodia. Tie sú situované v ich pôvodných polohách, ide teda opäť o kvalitne prevedenú 
modernizáciu. Priestoru opäť dominuje biela farba, ktorá v kombinácii s modrými zariaďovacími predmetmi 
(skrinky) a modrými podlahami, resp. obkladmi dodáva objektu hravosť. Priestory sú zatiaľ nezariadené, preto ich 
finálna premena ešte len čaká. 

Nemalá časť finančných prostriedkov je „utopená“ v neviditeľných alebo technologických úpravách objektu. 
V objekte sú nové všetky inštalácie vody, elektriny alebo TZB. Dažďová voda zo strechy je zadržiavaná 
v okolitom rastlom teréne. 

Rekonštrukcia exteriéru objektu je utilitárne poňatá, objekt je zateplený zo všetkých strán, vymenené okenné 
a dverné otvory sú v pôvodných polohách. K novým elementom patrí exteriérové únikové schodisko a prekrytie 
hlavného vstupu do budovy. To je tvorené oceľovými prvkami na čierno natretého pororoštu. 

Celkový dojem z rekonštrukcie je uspokojivý. Biela farba v interiéri a jeho vyčistenie dodáva objektu punc 
novoty a moderného pracovného prostredia, v ktorom sa máte chuť vzdelávať. V exteriéri je badať snahu 
architektov o ľahkú expresívnosť - veľké kontrastné nápisy či čierne pororoštové oceľové prvky, ktoré pôsobia 

https://korzar.sme.sk/c/22434475/na-vychode-pribudli-dalsi-traja-nakazeni.html


trochu banálne, najmä v kontexte jednoduchého tvaroslovia bieleho halového objektu. Objektu chýba 
dopovedanie v podobe bezprostredných verejných priestorov, prístupových komunikácií, okolitej zelene, ktorá 
zostala viac-menej v pôvodnej podobe vzhľadom na obmedzený rozpočet a možno aj nedostatočnú ambíciu 
objednávateľa o zveľadenie zanedbaného okolia. 

V danej situácii sa len ťažko hodnotí celkový výsledok a architektúra bez kontextu, za ktorého premena 
vznikala, finančných možností a celkových ambícií celého školského areálu. Je to jedna z mála rekonštrukcií 
existujúcich školských objektov, financovaných z operačného programu IROP 2014 - 2020, kde bol spracovaný 
projekt architektami. Nie som si istý, či je v poriadku, že sme zľavili zo svojich kritérií až natoľko, že sa nám takýto 
postup a jeho výsledok, ktorý by mal byť úplnou samozrejmosťou, zdá ako malé víťazstvo. Je to ďalšia malá 
kvapka v mori zanedbaných objektov školských areálov, ktoré stále čakajú na svoju ďalšiu šancu. Treba len 
dúfať, že toto sucho čoskoro prejde, a aj vďaka takýmto intervenciám, novým Cvernovkám a iným dobrým 
príkladom nás čaká obdobie výdatných dažďov, kde sa budeme naozaj baviť o komplexných a koncepčných 
premenách. 

Roman Žitňanský 
—- 
Rekonštrukcia COVP, Ivánska cesta 21, Bratislava 
Investor: Stredná odborná škola Ivánska cesta a Bratislavský samosprávny kraj 
Autori: Tomáš Dupkala, Štefan Petras, Matúš Repka, Pavol Ružbarský, spolupráca: Milan Árendás a kolektív 

ENDORFINE 
Projekt: 2016, realizácia: 2019 - 2020 
Zastavaná plocha: 4 041 m2, úžitková plocha: 4 889,55 m2 
Stavebné náklady: 2 030 845 EUR bez DPH 
Foto: Ľubo Fussek www.endorfine.sk 
—- 
Pavol Ružbarský 
*1978 Lučenec °2003 FA STU Bratislava 
Matúš Repka 
*1979 Spišská Nová Ves °2005 FA STU Bratislava 

Štefan Petras 
*1977 Kežmarok °2003 FA STU Bratislava 
Tomáš Dupkala 
*1979 Žilina °2003 FA STU Bratislava 
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64. Až 11 nových nakazených bolo z oblasti, kde zavreli školy 
[25.06.2020; najmama.aktuality.sk; Najmama.sk; 00:00; Najmama.sk;TASR] 

 
https://najmama.aktuality.sk/clanok/297752/na-slovensku-pribudlo-23-novych-chorych-pocty-nakazenych-
rastu-aj-u-nasich-susedov 

 
 

Zdroj: Profimedia 
Za včerajší deň pribudlo na Slovensku viac nových prípadov ochorenia COVID-19. 
V stredu (24. 6.) na Slovensku pribudlo 23 prípadov nákazy novým koronavírusom. 
Laboratória vykonali 936 testov. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečili ďalší 4 pacienti. 
"Jedenásť pozitívne testovaných ľudí je z okresu Čadca, traja z bratislavského okresu, dvaja ľudia sú z okresu 

Spišská Nová Ves, dvaja z okresu Humenné, jeden pozitívne testovaný človek bol v okresoch Medzilaborce, 

Svidník, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Košice," uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. 
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Ohniská nákazy sú pod kontrolou 
Úrad verejného zdravotníctva informoval, že má situáciu pod kontrolou a momentálne prebieha testovanie ľudí 

a dohľadávanie všetkých kontaktov. 
"Odborní pracovníci príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR zabezpečili v prípade 

potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 všetky potrebné protiepidemické opatrenia. Pri potvrdených 
prípadoch vykonávajú epidemiologické vyšetrovanie a pri úzkych kontaktoch nariadili domácu izoláciu a 
testovanie na ochorenie COVID-19. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom (RÚVZ) v Čadci, v územnej pôsobnosti ktorého bolo 
potvrdených najviac pozitívnych testov, nárast počtu nových prípadov očakával, pretože hygienici aktívne 
vyhľadávajú osoby, ktoré prišli do kontaktu s potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19 a dávajú ich testovať. 
Veľká časť pozitívnych prípadov je v epidemiologickej súvislosti s počiatočnými potvrdenými prípadmi ochorenia 
COVID-19 a zväčša sú to rodinné kontakty. Zaznamenané sú však aj importované prípady zo zahraničia. 

Ohniská nákazy v územnej pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Čadci sú identifikované a monitorované, v rámci 
nich sa odoberajú klinické vzorky na laboratórnu diagnostiku ochorenia COVID-19, a preto je predpoklad, že 
počet potvrdených prípadov v regióne bude ešte narastať. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci nariadil pri potvrdených prípadoch a ich úzkych 
kontaktoch domácu izoláciu a zabezpečil všetky potrebné protiepidemické opatrenia. Naďalej prebieha aktívne 
dohľadávanie kontaktov a ich testovanie na ochorenie COVID-19. RÚVZ so sídlom v Čadci spolupracuje pri 
protiepidemických opatreniach so samosprávami, vyšším územným celkom a so všetkými zainteresovanými 
subjektmi. Vybrané výchovno-vzdelávacie zariadenia v Čadci a v Krásne nad Kysucou sú z preventívnych 
dôvodov zatvorené. 

Ľudia v regiónoch sú zo strany hygienikov informovaní o potrebe dodržiavania všetkých potrebných 
protiepidemických opatrení a hygienických zásad - je potrebné ich rešpektovať, ako aj opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva SR a odporúčané postupy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci. 

RÚVZ so sídlom v Čadci, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v regióne, neodporúča konanie 
hromadných podujatí v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto. Farské úrady okresov Čadca a Kysucké Nové 
Mesto boli usmernené pri plnení aktuálne platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. 

RÚVZ so sídlom v Čadci eviduje vo svojej územnej pôsobnosti k dnešnému dňu celkovo 25 potvrdených 
prípadov," informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. 

Prípady pribúdajú aj v Česku 
Česko potvrdilo v stredu 77 nových prípadov nákazy koronavírusom v priebehu uplynulých 24 hodín. V utorok 

pribudlo 89 nakazených. Informoval o tom portál Novinky.cz. 
Celkovo sa od začiatku epidémie v Česku nakazilo už 10.728 ľudí. Vyliečilo sa 7588 a zomrelo 343 

infikovaných. Aktuálne je v krajine 2797 nakazených. Počet aktívnych prípadov stúpa od 27. mája. 
Najviac nakazených na 100.000 obyvateľov hlási okres Karviná blízko hraníc s Poľskom (približne 70). 

Nasleduje Liberec (približne 19) a Frýdek-Místek (približne 19), uvádzajú údaje ministerstva zdravotníctva. 
V Česku sa od pondelka opäť uvoľnili ďalšie obmedzenia súvisiace s koronavírusom, ale netýka sa to okresov 

Karviná a Frýdek-Místek v Moravskosliezkom kraji, kde epidemiológovia riešia lokálne ohniská nákazy. V okrese 
Karviná sa napríklad infekcia objavila v areáli Bane Darkov a nadväzujúcom okolí. 

Od pondelka sa na väčšine územia ČR vracajú do bežnej prevádzky kúpaliská, zoologické záhrady, pamiatky 
či múzeá. Ľudia ich môžu navštevovať bez obmedzenia, doterajší limit počtu návštevníkov už neplatí, ani povinné 
odstupy. Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu sa zvýšil aj limit pre hromadné akcie. 

Slovinsko znovu zavádza povinné rúška 
Slovinská vláda znovu zaviedla povinné nosenie rúšok v uzatvorených verejných priestoroch a vo verejnej 

doprave, pretože v posledných dňoch nastal prudký nárast nových prípadov nákazy koronavírusom. V stredu o 
tom informovala tlačová agentúra AP. 

Vláda v stredu vyškrtla Čiernu Horu a Luxembursko zo zoznamu bezpečných krajín, pre ktoré neplatia 
obmedzenia pri vstupe na slovinské územie, a zároveň oznámila, že návštevníci prichádzajúci z Albánska alebo 
Portugalska musia podstúpiť 14-dňovú karanténu. 

Minister zdravotníctva Tomaž Gantar uviedol, že Slovinsko má od 20. júna potvrdených 20 nových prípadov 
nákazy. Pravidlá proti šíreniu koronavírusu budú prehodnocované každé dva týždne, dodal. 

Keď sa Slovinsko po zatvorení znovu otvorilo, zaviedlo obmedzenia pre vstup ľudí z niektorých krajín. Úrady 
vyhlasujú, že nové prípady boli do veľkej miery dovezené zo zahraničia. 

Celkový počet pozitívnych prípadov je zatiaľ v Slovinsku 1541 a úmrtí zaznamenali 109. 
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu uviedla, že podľa jej očakávania prípady nákazy novým 

koronavírusom dosiahnu vo svete počet desať miliónov na budúci týždeň, a varovala, že vrchol pandémie v 
Severnej a Latinskej Amerike ešte len príde. 

[Späť na obsah] 
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