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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Autobus odvezie v lete do raja až štrnásť bicyklov 
[01.07.2020; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 8; tasr] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES Turistický bus do Slovenského raja bude aj túto letnú sezónu premávať v mesiacoch júl 

a august. Jeho prevádzka sa oproti minulému roku rozširuje na celý týždeň, od pondelka až do nedele. V 
uplynulých rokoch spoj premával iba cez letné víkendy. Po podnetoch od návštevníkov sa v lete prevádzka spoja 
rozširuje na celý týždeň. Navyše, turistický bus bude vybavený špeciálnym prívesom až na 14 bicyklov. Možnosť 
naložiť a vyložiť ho bude na zastávkach Spišská Nová Ves – autobusová stanica, Čingov – parkovisko, 

Hrabušice – OcÚ, Kopanec sedlo, Dobšinská ľadová jaskyňa, Dobšinský kopec a Dedinky. tasr 
[Späť na obsah] 

 
 

2. MALI DOMA KOŇA, KRAVY, SVINE. CELÁ DEDINA TAK ROBILA, TAK AJ ONI 
[30.06.2020; Zvolensko-Podpolianske noviny; Ľudia; s. 29; Lýdia Vojtašáková] 

 
 

Adela Olešová: Ubehlo to veľmi rýchlo, všelijako bolo, aj dobre, aj horšie. 
Adela Olešová z Krušetnice mala v marci 90 rokov. Oslavu musela zrušiť pre koronavírus. Rodina sa však 

stretáva začiatkom júla na svadbe vnučky, tak si pripomenie aj babkino výročie. „Ubehlo to veľmi rýchlo, všelijako 
bolo, aj dobre, aj horšie,“ hovorí spokojne jubilantka. 

Ak sa má pani Adela vrátiť myšlienkami do mladosti, rada spomína na práce na poli. „Ako sme si spievali pri 
hrabaní, ako som celý mladý život aj kosiť chodila.“ 

Doma ich bolo šesť sestier, ako najstaršia musela zastať aj mužskú robotu. Keď sa narodila najmladšia 
Margita, ona už vraj mala frajera. A tiež skúsenosti zo služby v kuchyni pezinského sociálneho ústavu, aby si 
mohla kúpiť niečo pekné na seba i rodine peniazmi pomohla. „Mali sme doma koňa, kravy, svine. Celá dedina tak 
robila, tak aj my.“ 

Svadba kedysi 
Život na dedine bol vtedy ťažký, ale aj veselý. Raz vo sviatočný deň bola s dievčatami na ceste, keď oproti 

kráčali spievajúc mládenci. „Zastali pri nás, rozprávali sme sa a on mi povedá: Adela, poď ideme sa prejsť. No 
poďme, hovorím mu. A potom začal ku mne chodiť.“ 

V roku 1952 mali svadbu a odvtedy kráčali spolu životom 58 rokov. Manžel Jozef Oleš zomrel pred 
jedenástimi rokmi na rakovinu. Mal 82 rokov. 

„Kdeže to bolo vtedy tak ako teraz,“ spomína na svadbu pani Adela. Po obrade išli do krčmy, pozývali rodinu 
na obed. Hostina bola jednoduchá - guľáš a koláče. Zo stropu visela petrolejová lampa. Keď sa v drevenici 
postavil vyšší chlap, spadla. 

V ten istý deň sa vydávala aj Adelina sestra. „Ktosi vtedy povedal, že keď sa dvaja z domu naraz vydávajú 
alebo ženia, že jeden pár zomrie skoro. Sestra mala 38 rokov, keď zomrela. Ostal po nej nielen 15-ročný syn, ale 
aj ročné dievčatko.“ 

Na druhý deň po svadbe doviezli z domu nevesty do domu mladomanželov výbavu. „Idú s rúchom, tak 
pokrikovali okolostojaci, keď mi na saniach v konskom záprahu viezli periny. Hádzali deti do tých perín. Bol to 
taký zvyk. Neskôr nám otec prišikoval kravu, aj to bolo zvykom. Tá sa nám po pár týždňoch otelila.“ 

Svadba bola v zime. Dátum 11. február si pani Adela pamätá dodnes. „Toľko snehu napadalo, že nás na 
ceste ani nebolo vidieť. Svadobčania nám hovorili, že budeme bohatí.“ 

Boli ste? „Iba na deti.“ Jozef a Adela vychovali päť detí, najstarší bol Jozef, potom prišli na svet dievčatá 
Božena, Margita, Ľudmila a najmladší Peter. Babička sa dnes teší aj z 12 vnúčat a 10 pravnúčat. 

Naučení šetriť 
Jozef Oleš mal deväť rokov, keď stratil otca. Poprechládaný sa vrátil z prvej svetovej vojny, ochorel a zomrel. 

Starší súrodenci už mali svoje rodiny, keď si Jozef doviedol manželku do drevenice, kde žil už len s mamou. 
Na mieste tej dreveničky, v ktorej Olešovci začínali spoločný život, stojí dnes murovaný dom. 



„Boli sme naučení šetriť,“ hovorí pani Adela. „Oblečenie sme pošívali, niektoré malo aj na záplatách záplaty. 
Keď deti vyrástli, robila som na družstve, manžel chodil po stavbách na týždňovky do Čiech. Bolo to ale hlavne 
mimo leta, lebo sme gazdovali a museli sme robiť aj na kontingenty.“ 

Vstávanie medzi treťou a štvrtou ráno, vzdialené role, hrnce v rukách, košálka s dieťaťom na chrbte, tak 
vyzerali letné dni na Orave. „Keď sme niesli jedlo na pole, dávali sme ho k nohám dieťaťa, aby rýchlo 
nevychladlo,“ hovorí pani Adela a v mysli sa jej vynára sedenie na medzi, deti okolo, ona i Jozef čistia zemiaky od 
šupky a zajedajú kapustou. Podľa dnes starých ľudí to bol ťažký, ale veselý život. 

Ruženec a pec 
Mamu, starú a prastarú mamu Adelu Olešovú nachádzajú dnes najbližší často sedieť s ružencom v ruke na 

peci, ktorá je odjakživa dominantou kuchyne. Pri stavbe domu si dali domáci na tej peci záležať. „Boli aj menšie 
na šesť chlebov, my sme chceli na deväť. Prišiel majster a keď mal spodok vymurovaný, sňal klobúk z hlavy a 
meral ním, koľko chlebov vyjde. Tak mi nameral na deväť. Na jedno pečenie bolo treba 10-titrový hrniec zemiakov 
a 12 kilogramov múky. Polien metrových na dve náruče som musela naklásť dnu, aby sa vyhriala.“ 

Čo robíte cez deň? opýtali sme sa. 
„Ráno vstanem, najprv sa modlím, ešte poležiačky. Potom vstanem, oblečiem sa, prihotovím si raňajky, 

mlieko alebo kakao, maslo s chlebom. Potom slúcham počasie v rádii, potom je už trištvre na osem, tak začína 
ruženec. Sadnem si na sporák a lúštim ruženec. Potom je súdna sieň. Tú pozrem. Potom mi treba dačo uvariť, 
tak zídem z pece. Navarím.“ 

A potom? „Potom si lehnem. Bo ma nohy, kolená bolia. Aspoň na pol hodiny. Potom zase počasie počúvam a 
o tretej zase korunka Božieho milosrdenstva, tak sa zase modlím. Potom sú štyri hodiny, potĺkam sa, porobím 
niečo. Večer pozriem správy. Filmy vôbec nepozerám. Iba sa tam bijú. Kedysi som rada pozerala, boli krásne 
filmy. Pozrem nejaké programy s varením, správy, po správach sa pomodlím a idem spať.“ 

Načo počasie, keď nechodíte von? pýtame sa. 
„Predpovedá aj bolesti kĺbov. Operovať na už nechcú. Povedali mi, že keby ma uspali, už sa nezobudím, vraj 

mám arytmiu srdca. Tak musím trpeť,“ odpovedá, hoci ju veselosť neopúšťa. 
Škola a vojna 
Pani Adela ani nevie, o akom povolaní v detstve snívala, ale učenie ju vraj veľmi bavilo a do školy chodila 

rada. Ak sa dnes hovorí, že deti nosia do školy ťažké tašky, kedysi školáci ani tašky nemali. „Viete, ako sme 
knižky nosili? Šatky takie veľkie sme mali, do nich sme ich zakrútili a uvézali pres pás.“ 

Jej túžbu študovať aj na vyššej škole prekazila vojna. „Už som bola v Námestove v meštianke na skúškach. 
Mama mi vybavila aj bývanie v meste. Ale čože, potom prišli partizáni a môjho otca a ďalších chlapov stiahli 
bojovať proti Nemcom. Išli do Spišskej Novej Vsi. Mama plakala, že kto bude na mňa platiť a či sa ešte vôbec 

vráti. Tak som musela ostať doma,“ dodáva smutne. Otec sa vrátil po troch či štyroch mesiacoch, utiekol odtiaľ. 
„Planie časy to boli. Po dedine Nemci gazdom svine brali, aby mali čo jesť. My sme mali jednu, ktorá mala 

mať malé. Na dvore ju rozrezali a hodili na korbu auta. Keď prišli Rusi, naháňali dievčatá. Pred jedným som 
vyskakovala z okna. Ój, planie časy to boli.“ 

Pani Adela zaspomínala aj na židovské rodiny. „V Krušetnici žili štyri,“ hovorí pani Adela. „Oni inakšie robili 
ako my. My sme svätili v nedeľu, oni v sobotu. Akosi som ale nepočula, že by to ľuďom vadilo. Každá tá rodina 
mala nejaký obchod. Jedna síce len gombičky a šálky predávala, ale obchod mala.“ 

Židom najprv zobrali deti a až potom aj ich. Adela mala vtedy 12 rokov a ako spomína, boli sa vtedy viacerí 
pozerať, keď ich brali na nákladné auto. Nevedeli, kde ich berú, mysleli si, že na roboty. 

K planým časom radí dnes 90-ročná pani aj nedávne obdobie hrozby pandémie. „Cez vojnu sme sa chodili 
modliť do kostola za pokoj. Teraz boli zatvorené. To je akási planá choroba ten koronavírus. Len aby sa to 
nevrátilo.“ 

Svetlo a dedina 
Tam, kde bolo kedysi pole, nové domy stoja. Na starú dedinu ostali iba spomienky. 
„Minule prišla vnučka, a zobrala ma pozrieť, ako sa dedina zmenila. Veľmi sa zmenila. Keď som videla tie 

parádne domy, mysľou som sa vrátila o desiatky rokov dozadu. Spomínam si, ako sme sa na tých miestach v 
minulosti narobili, ako niektorí popred drevenice ploty z prútia mali. Všade bola v noci tma.“ 

Elektrina prišla do dediny až v roku 1957. Chlapi z dediny, ktorí mali kone, išli najprv do Oravského Podzámku 
po elektrické stĺpy. Elektrina výrazne zmenila život na dedine. 

„Panebože, keď sa naraz rozsvietilo, ani sme nevedeli, čo máme od toľkého svetla a toľkého prekvapenia 
robiť. Postupne sme vymenili lampáše nielen v drevenici, ale aj v maštali. 

Potom sme šetrili, kupovali po troche kvádru, škridlu, aby sme postavili murovaný dom. Aj sme v živote mali 
koruny, aj sme nemali. Ale akosi som to tak robila, čo som požičiavať nemusela.“ 

Najprv len tak neurčito, potom reálnejšie sa začali ľudia v dedine dozvedať, že okrem rádia aj iné prekvapenie 
existuje. 

„Niektorí ľudia rozprávali, že uvidíme človeka z Ameriky. Ani čuť. Kdeže môžeme z Ameriky človeka vidieť. A 
vidíte, zo všetkých štátov teraz človeka vidím. A neverili sme vôbec tomu najprv,“ rozpráva Adela o takom čude, 
ako bol neskôr televízor. 

Roky už neubudnú 
Adela Olešová si pamätá veľa. Dobré sa jej ukladá v pamäti samo, na zlé sa snažila vždy zabúdať. V 

deväťdesiatke už veľa plánov nemá. „Je to už veľa rokov. Už som si koľko razy myslela, kto mi už len nohy 
vylieči. Ale roky už neubudnú. Syn mi vraví, že na svadbe vnučky možno aj zatancujem. Tak si kolená mastím aj 
v noci. 

Rýchlo to všetko utieklo. Dobré i planie chvíle boli. Všelijako bolo. Čo ma v živote vedelo potešiť? Teším sa z 
detí, dobré boli, aj sú. A tiež z celej rodiny.“ 



"Cez vojnu sme sa chodili modliť do kostolov za pokoj. Teraz boli zatvorené. To je akási planá choroba ten 
koronavírus. 

ADELA OLEŠOVÁ 
Adela Olešová a jej piecka. 
Aj keď domácnosti pomáha aj plynové kúrenie, teplo z piecky je príjemné. (LV) 

[Späť na obsah] 

 
 

3. POZNÁTE KOSTOLY, JAZERÁ A FILMY? 
[30.06.2020; Zvolensko-Podpolianske noviny; RELAX; s. 15; Redakcia] 

 
 

Trochu náročnejší kvíz o Slovensku a jeho pamiatkach. 
KVÍZ 
1. Neďaleko od Bratislavy sa nachádza najväčší barokový kaštieľ na Slovensku. Viete, v ktorej obci sa 

nachádza? 
a) Bernolákovo b) Tomášikovo c) Veľký Biel d) Tomášov 
2. V tomto nádhernom kaštieli sa nachádza múzeum poľovníctva a stála expozícia. Kde sa nachádza? 
a) Svätý Anton b) Oščadnica c) Michalovce d) Jelšava 
3. Ružomberok je známy výrobou papiera a nedaľeko sa nachádza aj jedinečné múzeum jeho ručnej výroby. 

Viete kde? 
a) Ludrová b) Likavka c) Lisková d) Liptovské Sliače 
4. Pri ktorej obci by ste na Slovensku hľadali múzeum včelárstva? 
a) Pohronský Ruskov b) Kráľová pri Senci c) Lúka d) Veľké Leváre 
5. Ak by ste chceli na Slovensku navštíviť mesto s najmenším počtom obyvateľov, kam by ste sa vybrali? 
a) Rajecké Teplice b) Spišská Stará Ves c) Modrý Kameň d) Dudince 
6. Predchádzajúce mesto je metropola v porovnaní s najmenšou obcou na Slovensku. Tou je: 
a) Havranec b) Šarbov c) Príkra d) Belejovce 
7. Viete, ktoré mesto má najdlhšie šošovkovité námestie v Európe? 
a) Spišská Nová Ves b) Prešov c) Poprad d) Michalovce 

8. Má priemer 20 metrov a je takmer 3 metre hlboké. Kde sa nachádza naše najväčšie travertínové jazero? 
a) Lúčky b) Banská Štiavnica c) Kováčová d) Vyšné Ružbachy 
9. Najstarší kostol na našom území je Kostolík sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Viete, ktorý je druhý 

najstarší a kde stojí? 
a) Kostol Najsvätejšej Trojice v Chrasti nad Hornádom 
b) Kostol sv. Michala archanjela v Dražovciach - Dražovský kostolík 
c) Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom 
d) Kostol sv. Alžbety Uhorskej v Šaštíne-Strážach 
10. Kostol ktorý pod sebou schováva jednu z najväčších krýpt vojakov z prvej svetovej vojny, môžete nájsť? 
a) Osadné b) Ilava c) Trnava d) Betliar 
11. To, že najvyšší bod Slovenska je na Gerlachovskom štíte vedia aj školáci. Ale kde by ste hľadali ten 

najnižšie položený? 
a) Patince b) Hurbanovo c) Streda nad Bodrogom d) Klin nad Bodrogom 
12. V ktorom východoslovenskom meste by ste hľadali prvé múzeum Andyho Warhola na svete? 
a) Svidník b) Trebišov c) Humenné d) Medzilaborce 
13. Kde sa dá pokochať najväčším krížom na Slovensku? 
a) V Dóme sv. Martina v Bratislave 
b) Na kopci za Smrdákmi 
c) Vedľa sochy Ježiša Krista nad obcou Klin 
d) Na vrchole kameňolomu pri obci Ladce 
14. Na Slovensku máme aj nádherné drevené kostolíky. Viete, koľko z nich je zapísaných aj v Zozname 

svetového dedičstva UNESCO? 
a) 6 b) 7 c) 8 d) 9 
15. V ktorom slovenskom meste sa natáčal oscarový film Obchod na korze? 
a) Sabinov b) Vranov nad Topľou c) Gelnica d) Stropkov (fici.sme.sk) 
Správne odpovede: 1c, 2a, 3a, 4b, 5d, 6c, 7a, 8d, 9c, 10a, 11d, 12d, 13b, 14c, 15a 

[Späť na obsah] 

 
 

4. POZNÁTE KOSTOLY, JAZERÁ A FILMY? 
[30.06.2020; Turčianske noviny; MY MAGAZÍN / TV PROGRAM; s. 17; Redakcia] 



 
 

Trochu náročnejší kvíz o Slovensku a jeho pamiatkach. 
KVÍZ 
1. Neďaleko od Bratislavy sa nachádza najväčší barokový kaštieľ na Slovensku. Viete, v ktorej obci sa 

nachádza? 
a) Bernolákovo b) Tomášikovo c) Veľký Biel d) Tomášov 2. 
V tomto nádhernom kaštieli sa nachádza múzeum poľovníctva a stála expozícia. Kde sa nachádza? 
a) Svätý Anton b) Oščadnica c) Michalovce d) Jelšava 
3. Ružomberok je známy výrobou papiera a nedaľeko sa nachádza aj jedinečné múzeum jeho ručnej výroby. 

Viete kde? 
a) Ludrová b) Likavka c) Lisková d) Liptovské Sliače 
4. Pri ktorej obci by ste na Slovensku hľadali múzeum včelárstva? 
a) Pohronský Ruskov b) Kráľová pri Senci c) Lúka d) Veľké Leváre 
5. Ak by ste chceli na Slovensku navštíviť mesto s najmenším počtom obyvateľov, kam by ste sa vybrali? 
a) Rajecké Teplice b) Spišská Stará Ves c) Modrý Kameň d) Dudince 
6. Predchádzajúce mesto je metropola v porovnaní s najmenšou obcou na Slovensku. Tou je: 
a) Havranec b) Šarbov c) Príkra d) Belejovce 
7. Viete, ktoré mesto má najdlhšie šošovkovité námestie v Európe? 
a) Spišská Nová Ves b) Prešov c) Poprad d) Michalovce 

8. Má priemer 20 metrov a je takmer 3 metre hlboké. Kde sa nachádza naše najväčšie travertínové jazero? 
a) Lúčky b) Banská Štiavnica c) Kováčová d) Vyšné Ružbachy 
9. Najstarší kostol na našom území je Kostolík sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Viete, ktorý je druhý 

najstarší a kde stojí? 
a) Kostol Najsvätejšej Trojice v Chrasti nad Hornádom 
b) Kostol sv. Michala archanjela v Dražovciach - Dražovský kostolík 
c) Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom 
d) Kostol sv. Alžbety Uhorskej v Šaštíne-Strážach 
10. Kostol ktorý pod sebou schováva jednu z najväčších krýpt vojakov z prvej svetovej vojny, môžete nájsť? 
a) Osadné b) Ilava c) Trnava d) Betliar 
11. To, že najvyšší bod Slovenska je na Gerlachovskom štíte vedia aj školáci. Ale kde by ste hľadali ten 

najnižšie položený? 
a) Patince b) Hurbanovo c) Streda nad Bodrogom d) Klin nad Bodrogom 
12. V ktorom východoslovenskom meste by ste hľadali prvé múzeum Andyho Warhola na svete? 
a) Svidník b) Trebišov c) Humenné d) Medzilaborce 
13. Kde sa dá pokochať najväčším krížom na Slovensku? 
a) V Dóme sv. Martina v Bratislave 
b) Na kopci za Smrdákmi 
c) Vedľa sochy Ježiša Krista nad obcou Klin 
d) Na vrchole kameňolomu pri obci Ladce 
14. Na Slovensku máme aj nádherné drevené kostolíky. Viete, koľko z nich je zapísaných aj v Zozname 

svetového dedičstva UNESCO? 
a) 6 b) 7 c) 8 d) 9 
15. V ktorom slovenskom meste sa natáčal oscarový film Obchod na korze? 
a) Sabinov b) Vranov nad Topľou c) Gelnica d) Stropkov (fici.sme.sk) 
Správne odpovede: 1c, 2a, 3a, 4b, 5d, 6c, 7a, 8d, 9c, 10a, 11d, 12d, 13b, 14c, 15a 

[Späť na obsah] 

 
 

5. SPOMIENKA NA PRIMÁRA KAROLA DOROGIHO 
[30.06.2020; Novohradské noviny; Zaujalo Nás/z Pera Nášho; s. 30; František Mihály] 

 
 

Z PERA NÁŠHO ČITATEĽA 
Karol Dorogi, prvý primár urologického oddelenia v lučenskej nemocnici 
LUČENEC Lekár - urológ, vojenský lekár, primár urologického oddelenia OÚNZ v Lučenci MUDr. Karol Dorogi 

sa narodil 24. 9. 1913 v Spišskej Novej Vsi. 

Základné vzdelanie nadobudol vo svojom rodnom meste. Maturoval v r. 1933 na Štátnom gymnáziu v 
Spišskej Novej Vsi. Medicínu študoval na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, štúdiá ukončil v r. 1941. 

V r. 1946-47 absolvoval odbornú stáž na Urologickej klinike v Paríži. Obe atestácie z urológie vykonal začiatkom 
50. rokov na LF KU v Prahe. 

Počas druhej svetovej vojny v r. 1941-45 pôsobil ako vojenský lekár na východnom fronte v blízkosti mesta 
Ovruč (Ukrajina). 



Po oslobodení sa zamestnal ako lekár - urológ na Urologickej klinike UK na Hlbokej ceste v Bratislave, kde 
pôsobil do r. 1952 ako prvý asistent Prof. MUDr. Jozefa Jakšiho (1900 - 1991). V r. 1952 prišiel do Lučenca, kde 
založil urologické oddelenie OÚNZ, stal sa jeho prvým primárom a pôsobil tu až do r. 1978. Aktívne hovoril po 
maďarsky, nemecky, francúzsky a rusky. 

MUDr. Karol Dorogi sa vo svojej lekárskej praxi zameriaval na ochorenia urogenitálneho traktu (UGT)močové 
kamene, poruchy pasáže moču, zápalové ochorenia, ochorenia prostaty, vývojové chyby, poruchy kontinencie 
moču, ochorenia vonkajšieho genitálu u mužov, nádory UGT a i. Urologické oddelenie v Lučenci malo na starosti 
liečbu pacientov z okresov Lučenec, Fiľakovo, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Rožňava. Na oddelení s ním spolu 
pôsobili títo lekári: MUDr. Alexander Štubňa, MUDr. Štefan Alexy, MUDr. Ivan Fuzék, MUDr. Rudolf Slivka, st. a 
MUDr. Ivan Striež, ktorý sa po jeho smrti v r. 1978 stal primárom urologického oddelenia. 

Na východnom fronte sa Karol Dorogi zoznámil so svojou manželkou Ernestínou, rod. Šullovou (19141996), 
diplomovanou zdravotnou sestrou, pochádzajúcou z Uhrovca. Sobášili sa cez vojnu na Ukrajine. 

Z manželstva sa im narodil syn Milan Dorogi (*4. 4. 1947 Bratislava), ktorý pôsobí ako autoelektrikár v 
Lučenci. 

Popri svojej odbornej činnosti bol veľkým milovníkom a ochrancom prírody, flóry a fauny. Rád chodieval do 
lesa, kde si aktívne oddýchol. Bol to úprimný a otvorený človek, mal ľudí rád - žil ako pravý džentlmen. Neznášal 
však ľudskú hlúposť. K pacientom sa správal slušne, milo a korektne, vštepoval im vieru v skoré uzdravenie. Jeho 
životné krédo bolo: „Nie slová, ale ich cieľ máme vnímať.“ 

Primár MUDr. Karol Dorogi zomrel 24. 10. 1978 v Lučenci a tu je aj pochovaný na mestskom cintoríne. 
[Späť na obsah] 

 
 

6. MALI DOMA KOŇA, KRAVY, SVINE. CELÁ DEDINA TAK ROBILA, TAK AJ ONI 
[30.06.2020; Noviny Žiarskej kotliny; ĽUDIA; s. 29; Lýdia Vojtašáková] 

 
 

Adela Olešová: Ubehlo to veľmi rýchlo, všelijako bolo, aj dobre, aj horšie. 
Adela Olešová z Krušetnice mala v marci 90 rokov. Oslavu musela zrušiť pre koronavírus. Rodina sa však 

stretáva začiatkom júla na svadbe vnučky, tak si pripomenie aj babkino výročie. „Ubehlo to veľmi rýchlo, všelijako 
bolo, aj dobre, aj horšie,“ hovorí spokojne jubilantka. 

Ak sa má pani Adela vrátiť myšlienkami do mladosti, rada spomína na práce na poli. „Ako sme si spievali pri 
hrabaní, ako som celý mladý život aj kosiť chodila.“ 

Doma ich bolo šesť sestier, ako najstaršia musela zastať aj mužskú robotu. Keď sa narodila najmladšia 
Margita, ona už vraj mala frajera. A tiež skúsenosti zo služby v kuchyni pezinského sociálneho ústavu, aby si 
mohla kúpiť niečo pekné na seba i rodine peniazmi pomohla. „Mali sme doma koňa, kravy, svine. Celá dedina tak 
robila, tak aj my.“ 

Svadba kedysi 
Život na dedine bol vtedy ťažký, ale aj veselý. Raz vo sviatočný deň bola s dievčatami na ceste, keď oproti 

kráčali spievajúc mládenci. „Zastali pri nás, rozprávali sme sa a on mi povedá: Adela, poď ideme sa prejsť. No 
poďme, hovorím mu. A potom začal ku mne chodiť.“ 

V roku 1952 mali svadbu a odvtedy kráčali spolu životom 58 rokov. Manžel Jozef Oleš zomrel pred 
jedenástimi rokmi na rakovinu. Mal 82 rokov. 

„Kdeže to bolo vtedy tak ako teraz,“ spomína na svadbu pani Adela. Po obrade išli do krčmy, pozývali rodinu 
na obed. Hostina bola jednoduchá - guľáš a koláče. Zo stropu visela petrolejová lampa. Keď sa v drevenici 
postavil vyšší chlap, spadla. 

V ten istý deň sa vydávala aj Adelina sestra. „Ktosi vtedy povedal, že keď sa dvaja z domu naraz vydávajú 
alebo ženia, že jeden pár zomrie skoro. Sestra mala 38 rokov, keď zomrela. Ostal po nej nielen 15-ročný syn, ale 
aj ročné dievčatko.“ 

Na druhý deň po svadbe doviezli z domu nevesty do domu mladomanželov výbavu. „Idú s rúchom, tak 
pokrikovali okolostojaci, keď mi na saniach v konskom záprahu viezli periny. Hádzali deti do tých perín. Bol to 
taký zvyk. Neskôr nám otec prišikoval kravu, aj to bolo zvykom. Tá sa nám po pár týždňoch otelila.“ 

Svadba bola v zime. Dátum 11. február si pani Adela pamätá dodnes. „Toľko snehu napadalo, že nás na 
ceste ani nebolo vidieť. Svadobčania nám hovorili, že budeme bohatí.“ 

Boli ste? „Iba na deti.“ Jozef a Adela vychovali päť detí, najstarší bol Jozef, potom prišli na svet dievčatá 
Božena, Margita, Ľudmila a najmladší Peter. Babička sa dnes teší aj z 12 vnúčat a 10 pravnúčat. 

Naučení šetriť 
Jozef Oleš mal deväť rokov, keď stratil otca. Poprechládaný sa vrátil z prvej svetovej vojny, ochorel a zomrel. 

Starší súrodenci už mali svoje rodiny, keď si Jozef doviedol manželku do drevenice, kde žil už len s mamou. 
Na mieste tej dreveničky, v ktorej Olešovci začínali spoločný život, stojí dnes murovaný dom. 
„Boli sme naučení šetriť,“ hovorí pani Adela. „Oblečenie sme pošívali, niektoré malo aj na záplatách záplaty. 

Keď deti vyrástli, robila som na družstve, manžel chodil po stavbách na týždňovky do Čiech. Bolo to ale hlavne 
mimo leta, lebo sme gazdovali a museli sme robiť aj na kontingenty.“ 

Vstávanie medzi treťou a štvrtou ráno, vzdialené role, hrnce v rukách, košálka s dieťaťom na chrbte, tak 
vyzerali letné dni na Orave. „Keď sme niesli jedlo na pole, dávali sme ho k nohám dieťaťa, aby rýchlo 



nevychladlo,“ hovorí pani Adela a v mysli sa jej vynára sedenie na medzi, deti okolo, ona i Jozef čistia zemiaky od 
šupky a zajedajú kapustou. Podľa dnes starých ľudí to bol ťažký, ale veselý život. 

Ruženec a pec 
Mamu, starú a prastarú mamu Adelu Olešovú nachádzajú dnes najbližší často sedieť s ružencom v ruke na 

peci, ktorá je odjakživa dominantou kuchyne. Pri stavbe domu si dali domáci na tej peci záležať. „Boli aj menšie 
na šesť chlebov, my sme chceli na deväť. Prišiel majster a keď mal spodok vymurovaný, sňal klobúk z hlavy a 
meral ním, koľko chlebov vyjde. Tak mi nameral na deväť. Na jedno pečenie bolo treba 10-titrový hrniec zemiakov 
a 12 kilogramov múky. Polien metrových na dve náruče som musela naklásť dnu, aby sa vyhriala.“ 

Čo robíte cez deň? opýtali sme sa. 
„Ráno vstanem, najprv sa modlím, ešte poležiačky. Potom vstanem, oblečiem sa, prihotovím si raňajky, 

mlieko alebo kakao, maslo s chlebom. Potom slúcham počasie v rádii, potom je už trištvre na osem, tak začína 
ruženec. Sadnem si na sporák a lúštim ruženec. Potom je súdna sieň. Tú pozrem. Potom mi treba dačo uvariť, 
tak zídem z pece. Navarím.“ 

A potom? „Potom si lehnem. Bo ma nohy, kolená bolia. Aspoň na pol hodiny. Potom zase počasie počúvam a 
o tretej zase korunka Božieho milosrdenstva, tak sa zase modlím. Potom sú štyri hodiny, potĺkam sa, porobím 
niečo. Večer pozriem správy. Filmy vôbec nepozerám. Iba sa tam bijú. Kedysi som rada pozerala, boli krásne 
filmy. Pozrem nejaké programy s varením, správy, po správach sa pomodlím a idem spať.“ 

Načo počasie, keď nechodíte von? pýtame sa. 
„Predpovedá aj bolesti kĺbov. Operovať na už nechcú. Povedali mi, že keby ma uspali, už sa nezobudím, vraj 

mám arytmiu srdca. 
Tak musím trpeť,“ odpovedá, hoci ju veselosť neopúšťa. 
Škola a vojna 
Pani Adela ani nevie, o akom povolaní v detstve snívala, ale učenie ju vraj veľmi bavilo a do školy chodila 

rada. Ak sa dnes hovorí, že deti nosia do školy ťažké tašky, kedysi školáci ani tašky nemali. „Viete, ako sme 
knižky nosili? Šatky takie veľkie sme mali, do nich sme ich zakrútili a uvézali pres pás.“ 

Jej túžbu študovať aj na vyššej škole prekazila vojna. „Už som bola v Námestove v meštianke na skúškach. 
Mama mi vybavila aj bývanie v meste. Ale čože, potom prišli partizáni a môjho otca a ďalších chlapov stiahli 
bojovať proti Nemcom. Išli do Spišskej Novej Vsi. Mama plakala, že kto bude na mňa platiť a či sa ešte vôbec 

vráti. Tak som musela ostať doma,“ dodáva smutne. Otec sa vrátil po troch či štyroch mesiacoch, utiekol odtiaľ. 
„Planie časy to boli. Po dedine Nemci gazdom svine brali, aby mali čo jesť. My sme mali jednu, ktorá mala 

mať malé. Na dvore ju rozrezali a hodili na korbu auta. Keď prišli Rusi, naháňali dievčatá. Pred jedným som 
vyskakovala z okna. Ój, planie časy to boli.“ 

Pani Adela zaspomínala aj na židovské rodiny. „V Krušetnici žili štyri,“ hovorí pani Adela. „Oni inakšie robili 
ako my. My sme svätili v nedeľu, oni v sobotu. Akosi som ale nepočula, že by to ľuďom vadilo. Každá tá rodina 
mala nejaký obchod. Jedna síce len gombičky a šálky predávala, ale obchod mala.“ 

Židom najprv zobrali deti a až potom aj ich. Adela mala vtedy 12 rokov a ako spomína, boli sa vtedy viacerí 
pozerať, keď ich brali na nákladné auto. Nevedeli, kde ich berú, mysleli si, že na roboty. 

K planým časom radí dnes 90-ročná pani aj nedávne obdobie hrozby pandémie. „Cez vojnu sme sa chodili 
modliť do kostola za pokoj. Teraz boli zatvorené. To je akási planá choroba ten koronavírus. Len aby sa to 
nevrátilo.“ 

Svetlo a dedina 
Tam, kde bolo kedysi pole, nové domy stoja. Na starú dedinu ostali iba spomienky. 
„Minule prišla vnučka, a zobrala ma pozrieť, ako sa dedina zmenila. Veľmi sa zmenila. Keď som videla tie 

parádne domy, mysľou som sa vrátila o desiatky rokov dozadu. Spomínam si, ako sme sa na tých miestach v 
minulosti narobili, ako niektorí popred drevenice ploty z prútia mali. Všade bola v noci tma.“ 

Elektrina prišla do dediny až v roku 1957. Chlapi z dediny, ktorí mali kone, išli najprv do Oravského Podzámku 
po elektrické stĺpy. Elektrina výrazne zmenila život na dedine. 

„Panebože, keď sa naraz rozsvietilo, ani sme nevedeli, čo máme od toľkého svetla a toľkého prekvapenia 
robiť. Postupne sme vymenili lampáše nielen v drevenici, ale aj v maštali. 

Potom sme šetrili, kupovali po troche kvádru, škridlu, aby sme postavili murovaný dom. Aj sme v živote mali 
koruny, aj sme nemali. Ale akosi som to tak robila, čo som požičiavať nemusela.“ 

Najprv len tak neurčito, potom reálnejšie sa začali ľudia v dedine dozvedať, že okrem rádia aj iné prekvapenie 
existuje. 

„Niektorí ľudia rozprávali, že uvidíme človeka z Ameriky. Ani čuť. Kdeže môžeme z Ameriky človeka vidieť. A 
vidíte, zo všetkých štátov teraz človeka vidím. A neverili sme vôbec tomu najprv,“ rozpráva Adela o takom čude, 
ako bol neskôr televízor. 

Roky už neubudnú 
Adela Olešová si pamätá veľa. Dobré sa jej ukladá v pamäti samo, na zlé sa snažila vždy zabúdať. V 

deväťdesiatke už veľa plánov nemá. „Je to už veľa rokov. Už som si koľko razy myslela, kto mi už len nohy 
vylieči. Ale roky už neubudnú. Syn mi vraví, že na svadbe vnučky možno aj zatancujem. Tak si kolená mastím aj 
v noci. 

Rýchlo to všetko utieklo. Dobré i planie chvíle boli. Všelijako bolo. Čo ma v živote vedelo potešiť? Teším sa z 
detí, dobré boli, aj sú. A tiež z celej rodiny.“ 

—- 
"Cez vojnu sme sa chodili modliť do kostolov za pokoj. Teraz boli zatvorené. To je akási planá choroba ten 

koronavírus. 
ADELA OLEŠOVÁ 



—- 
Foto: 
Adela Olešová a jej piecka. (LV) 
Aj keď domácnosti pomáha aj plynové kúrenie, teplo z piecky je príjemné. (LV) 

[Späť na obsah] 

 
 

7. NA MIKULÁŠSKOM TATRANE BUDE DRUHÁ LIGA POKRAČOVAŤ 
[30.06.2020; Liptovské noviny; ŠPORT; s. 29; Tomáš Kučera] 

 
 

Ružomberské-B sa do druhej ligy neprihlásilo. 
Do piatka (26. 6.) do 23:59 h museli všetky druholigové futbalové kluby poslať záväznú prihlášku do nového 

ročníka sezóny 2020/2021. Druhá liga sa bude hrať len na hornom Liptove. 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Na Tatrane sa v posledný deň, kedy bola možnosť prihlásiť tím do nového súťažného 

ročníka, uskutočnilo valné zhromaždenie klubu za účasti viac ako 30 jeho členov. 
Tam sa malo rozhodnúť a následne podľa uznesenia prihlásiť alebo neprihlásiť A tím do druhej najvyššej 

futbalovej súťaže. 
Prezident klubu MFK Tatran Milan Mikušiak: 
„Po veľmi živej diskusii sme sa napokon rozhodli, že sa prihlásime do druhej ligy. Teraz, keď sme 

zrekonštruovali celý futbalový štadión, bola by to obrovská škoda, keby sme nepokračovali v súťaži, ktorá nám 
prináleží.“ 

Klub už dávnejšie avizoval, že pre korona pandémiu má obrovské finančné problémy a utiahnuť celú sezónu v 
druhej lige bude v súčasnom období nesmierne finančne náročné. 

„Áno, i preto sme dlho váhali, či vstúpime do kolotoča druhej ligy. Musím povedať, že v návrhu rozpočtu pre 
nový ročník máme oproti minulému roku finančný deficit vo výške takmer 150- tisíc eur, na základe čoho sme 
museli v novom urobiť ďalšie reštrikcie. Predovšetkým sme museli rapídne znížiť platy a odmeny hráčom a 
trénerom. Toto boli hlavné položky a najvyššie výdavky, kde sme museli ubrať. Pri iných režijných výdavkoch sa 
už veľa ušetriť nedalo, veď klub musí fungovať, elektrická energia, voda, teplo, strava či dopravatam veľký 
priestor na škrtanie nebol.“ 

Klubu i pre viacero známych skutočností, o ktorých sme už písali, vznikol k dnešnému dňu finančný defic it vo 
výške takmer 80-tisíc eur. O pomoc pri riešení tejto záležitosti klub požiadal aj mesto Liptovský Mikuláš, (na 
valnom zhromaždení bol prítomný aj viceprimátor Rudolf Urbanovič, jeho vyjadrenie nájdete ďalej v článku, pozn. 
redakcie). 

„Viceprimátor nám prisľúbil, že nejaké financie na klub prídu, ale suma nebola konkretizovaná. To sme prijali 
na vedomie a ďalej sme sa rozhodovali aj na základe tohto prísľubu, ale aj tiež na základe druhého kroku, že 
Tatran si zoberie úver, ktorým by túto stratu na teraz pokryl. Vstúpili sme takpovediac do neznáma, že čo prinesie 
táto neistá budúcnosť, ale veríme, že všetko dopadne dobre tak ako má.“ 

„Krízový stav si vyžaduje krízové rozhodnutia, ” dodal Mikušiak. 
Prezident klubu sa pri konečnom hlasovaní o schválení uznesenia dokonca vzdal preferenčných hlasov, aby 

len jeho rozhodnutie neovplyvnilo ďalší vývoj a aby všetci členovia mohli hlasovať s rovnakým hlasovacím 
právom, a tak byť spoluzodpovední za ďalší vývoj klubu. 

Na otázku, či sa na poste hlavného trénera pre tieto skutočnosti bude niečo meniť, sa prezident klubu vyjadril: 
„Doterajší tréner A mužstva Štefan Zaťko túto skutočnosť prijal veľmi pozitívne a vidí, že sa snažíme fungovať 

tak, ako by sa na druholigový klub patrilo. Aj on je odhodlaný mužstvu pomôcť a viesť ho s týmto kádrom k čo 
najlepším výsledkom v novej sezóne,“ ukončil Mikušiak. 

V zastúpení mesta sa k situácii vyjadril viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš Rudolf Urbanovič. 
„Mňa osobne veľmi teší, že Tatran sa nevzdal a bude aj v novej sezóne bojovať v druhej najvyššej futbalovej 

súťaži. Pre mesto aj fanúšikov futbalu je to veľkým pozitívom. Mesto Liptovský Mikuláš má záujem sa podieľať na 
finančnej podpore športových klubov a Tatran s tak obrovskou členskou základňou je na popredných miestach. 
Musíme však brať do úvahy fakt, že všetci, nielen športoviská, ale celkový chod mesta trpí finančnou krízou 
spôsobenou koronavírusom. Preto momentálne nemôžeme hovoriť o konkrétnych číslach čo sa podpory týka, no 
určite bude.“ 

Na záver doplníme, že do nového súťažného ročníka druhej futbalovej ligy sa prihlásili všetky minulosezónne 
tímy okrem ružomberského béčka. 

MFK Ružomberok ukončil spoluprácu aj s dievčenským tímom, ktoré malo našliapnuté na návrat do ženskej 
prvej ligy. 

Vyjadrenie hlavného trénera Štefana Zaťka, športového riaditeľa Jána Papaja i niektorých hráčov vám 
prinesieme v budúcom vydaní MY Liptovských novín. 

V prvom prípravnom zápase po niekoľkých mesiacoch hral (27. 6.)Tatran proti Spišskej Novej Vsi, zápas 

skončil 3:3.foto:Tomáš Kučera 
Piatkové valné zhromaždenie. foto:archív MFK Tatran 

[Späť na obsah] 



 
 

8. POZNÁTE KOSTOLY, JAZERÁ A FILMY? 
[30.06.2020; Noviny Stredného Považia; MY MAGAZÍN / TV PROGRAM; s. 17; (fici.sme.sk)] 

 
 

Trochu náročnejší kvíz o Slovensku a jeho pamiatkach. 
1. Neďaleko od Bratislavy sa nachádza najväčší barokový kaštieľ na Slovensku. Viete, v ktorej obci sa 

nachádza? 
a) Bernolákovo b) Tomášikovo c) Veľký Biel d) Tomášov 
2. V tomto nádhernom kaštieli sa nachádza múzeum poľovníctva a stála expozícia. Kde sa nachádza? 
a) Svätý Anton b) Oščadnica c) Michalovce d) Jelšava 
3. Ružomberok je známy výrobou papiera a nedaľeko sa nachádza aj jedinečné múzeum jeho ručnej výroby. 

Viete kde? 
a) Ludrová b) Likavka c) Lisková d) Liptovské Sliače 
4. Pri ktorej obci by ste na Slovensku hľadali múzeum včelárstva? 
a) Pohronský Ruskov b) Kráľová pri Senci c) Lúka d) Veľké Leváre 
5. Ak by ste chceli na Slovensku navštíviť mesto s najmenším počtom obyvateľov, kam by ste sa vybrali? 
a) Rajecké Teplice b) Spišská Stará Ves c) Modrý Kameň d) Dudince 
6. Predchádzajúce mesto je metropola v porovnaní s najmenšou obcou na Slovensku. Tou je: 
a) Havranec b) Šarbov c) Príkra d) Belejovce 
7. Viete, ktoré mesto má najdlhšie šošovkovité námestie v Európe? 
a) Spišská Nová Ves b) Prešov c) Poprad d) Michalovce 

8. Má priemer 20 metrov a je takmer 3 metre hlboké. Kde sa nachádza naše najväčšie travertínové jazero? 
a) Lúčky b) Banská Štiavnica c) Kováčová d) Vyšné Ružbachy 
9. Najstarší kostol na našom území je Kostolík sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Viete, ktorý je druhý 

najstarší a kde stojí? 
a) Kostol Najsvätejšej Trojice v Chrasti nad Hornádom 
b) Kostol sv. Michala archanjela v Dražovciach - Dražovský kostolík 
c) Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom 
d) Kostol sv. Alžbety Uhorskej v Šaštíne-Strážach 
10. Kostol ktorý pod sebou schováva jednu z najväčších krýpt vojakov z prvej svetovej vojny, môžete nájsť? 
a) Osadné b) Ilava c) Trnava d) Betliar 
11. To, že najvyšší bod Slovenska je na Gerlachovskom štíte vedia aj školáci. Ale kde by ste hľadali ten 

najnižšie položený? 
a) Patince b) Hurbanovo c) Streda nad Bodrogom d) Klin nad Bodrogom 
12. V ktorom východoslovenskom meste by ste hľadali prvé múzeum Andyho Warhola na svete? 
a) Svidník b) Trebišov c) Humenné d) Medzilaborce 
13. Kde sa dá pokochať najväčším krížom na Slovensku? 
a) V Dóme sv. Martina v Bratislave 
b) Na kopci za Smrdákmi 
c) Vedľa sochy Ježiša Krista nad obcou Klin 
d) Na vrchole kameňolomu pri obci Ladce 
14. Na Slovensku máme aj nádherné drevené kostolíky. Viete, koľko z nich je zapísaných aj v Zozname 

svetového dedičstva UNESCO? 
a) 6 b) 7 c) 8 d) 9 
15. V ktorom slovenskom meste sa natáčal oscarový film Obchod na korze? 
a) Sabinov b) Vranov nad Topľou c) Gelnica d) Stropkov 
Správne odpovede: 1c, 2a, 3a, 4b, 5d, 6c, 7a, 8d, 9c, 10a, 11d,12d, 13b, 14c, 15a 

[Späť na obsah] 

 
 

9. VYSTÚPILI NA KRIVÁŇ 
[30.06.2020; Turčianske noviny; SPRAVODAJSTVO / INZERCIA; s. 9; KP] 

 
 

TURANY 
Tradícia usporiadania najväčšieho turistického podujatia v Turanoch bola opäť naplnená. Uvoľnenie opatrení 

súvisiacich s organizovaním väčších podujatí dovolilo pozvať na v poradí 48. ročník výstupu tých, ktorí dali 
turistike zelenú. Stretnutie na 1 709 m vysokom Veľkom Fatranskom Kriváni bolo pre 114 zapísaných účastníkov 
vo výstupovej kronike opäť rovnako srdečné a priateľské ako po všetky minulé roky. 



„Pre hustú hmlu bola zlá viditeľnosť, nedovolila pozrieť do doliny a okolité kopce zostali zahalené. Kriváň nás 
však privítal na turistiku príjemným počasím, miesto dažďa padala rosa a bolo bezvetrie,“ povedala Iveta 
Jesenská, jedna z organizátoriek tradičného podujatia. Nový výstupový odznak potešil ako odmena za zdolanie 
vrcholu aj najstarších či vzdialenejších turistov. Ani tento rok nechýbal takmer 80-ročný František Horst zo 
Spišskej Novej Vsi, ktorý sa podujatia zúčastňuje už niekoľko rokov. Hodinový spev národných piesní na vrchole 

Kriváňa v podaní zmiešaného spevokolu matičiarov a turistov sa niesol celým údolím a vytvoril kulisu, ktorá k 
výstupu už niekoľko rokov patrí. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. MALI DOMA KOŇA, KRAVY, SVINE. CELÁ DEDINA TAK ROBILA, TAK AJ 

ONI 
[30.06.2020; Oravské noviny; ĽUDIA; s. 7; Redakcia] 

 
 

Adela Olešová: Ubehlo to veľmi rýchlo, všelijako bolo, aj dobre, aj horšie. 
KRUŠETNICA Adela Olešová z Krušetnice mala v marci 90 rokov. Oslavu musela zrušiť pre koronavírus. 

Rodina sa však stretáva začiatkom júla na svadbe vnučky, tak si pripomenie aj babkino výročie. „Ubehlo to veľmi 
rýchlo, všelijako bolo, aj dobre, aj horšie,“ hovorí spokojne jubilantka. 

Ak sa má pani Adela vrátiť myšlienkami do mladosti, rada spomína na práce na poli. „Ako sme si spievali pri 
hrabaní, ako som celý mladý život aj kosiť chodila.“ 

Doma ich bolo šesť sestier, ako najstaršia musela zastať aj mužskú robotu. Keď sa narodila najmladšia 
Margita, ona už vraj mala frajera. A tiež skúsenosti zo služby v kuchyni pezinského sociálneho ústavu, aby si 
mohla kúpiť niečo pekné na seba i rodine peniazmi pomohla. „Mali sme doma koňa, kravy, svine. Celá dedina tak 
robila, tak aj my.“ 

Svadba kedysi 
Život na dedine bol vtedy ťažký, ale aj veselý. Raz vo sviatočný deň bola s dievčatami na ceste, keď oproti 

kráčali spievajúc mládenci. „Zastali pri nás, rozprávali sme sa a on mi povedá: Adela, poď ideme sa prejsť. No 
poďme, hovorím mu. A potom začal ku mne chodiť.“ 

V roku 1952 mali svadbu a odvtedy kráčali spolu životom 58 rokov. Manžel Jozef Oleš zomrel pred 
jedenástimi rokmi na rakovinu. Mal 82 rokov. 

„Kdeže to bolo vtedy tak ako teraz,“ spomína na svadbu pani Adela. Po obrade išli do krčmy, pozývali rodinu 
na obed. Hostina bola jednoduchá - guľáš a koláče. Zo stropu visela petrolejová lampa. Keď sa v drevenici 
postavil vyšší chlap, spadla. 

V ten istý deň sa vydávala aj Adelina sestra. „Ktosi vtedy povedal, že keď sa dvaja z domu naraz vydávajú 
alebo ženia, že jeden pár zomrie skoro. Sestra mala 38 rokov, keď zomrela. Ostal po nej nielen 15-ročný syn, ale 
aj ročné dievčatko.“ 

Na druhý deň po svadbe doviezli z domu nevesty do domu mladomanželov výbavu. „Idú s rúchom, tak 
pokrikovali okolostojaci, keď mi na saniach v konskom záprahu viezli periny. Hádzali deti do tých perín. Bol to 
taký zvyk. Neskôr nám otec prišikoval kravu, aj to bolo zvykom. Tá sa nám po pár týždňoch otelila.“ 

Svadba bola v zime. Dátum 11. február si pani Adela pamätá dodnes. „Toľko snehu napadalo, že nás na 
ceste ani nebolo vidieť. Svadobčania nám hovorili, že budeme bohatí.“ 

Boli ste? „Iba na deti.“ Jozef a Adela vychovali päť detí, najstarší bol Jozef, potom prišli na svet dievčatá 
Božena, Margita, Ľudmila a najmladší Peter. Babička sa dnes teší aj z 12 vnúčat a 10 pravnúčat. 

Naučení šetriť 
Jozef Oleš mal deväť rokov, keď stratil otca. Poprechládaný sa vrátil z prvej svetovej vojny, ochorel a zomrel. 

Starší súrodenci už mali svoje rodiny, keď si Jozef doviedol manželku do drevenice, kde žil už len s mamou. 
Na mieste tej dreveničky, v ktorej Olešovci začínali spoločný život, stojí dnes murovaný dom. 
„Boli sme naučení šetriť,“ hovorí pani Adela. „Oblečenie sme pošívali, niektoré malo aj na záplatách záplaty. 

Keď deti vyrástli, robila som na družstve, manžel chodil po stavbách na týždňovky do Čiech. Bolo to ale hlavne 
mimo leta, lebo sme gazdovali a museli sme robiť aj na kontingenty.“ 

Vstávanie medzi treťou a štvrtou ráno, vzdialené role, hrnce v rukách, košálka s dieťaťom na chrbte, tak 
vyzerali letné dni na Orave. „Keď sme niesli jedlo na pole, dávali sme ho k nohám dieťaťa, aby rýchlo 
nevychladlo,“ hovorí pani Adela a v mysli sa jej vynára sedenie na medzi, deti okolo, ona i Jozef čistia zemiaky od 
šupky a zajedajú kapustou. Podľa dnes starých ľudí to bol ťažký, ale veselý život. 

Ruženec a pec 
Mamu, starú a prastarú mamu Adelu Olešovú nachádzajú dnes najbližší často sedieť s ružencom v ruke na 

peci, ktorá je odjakživa dominantou kuchyne. Pri stavbe domu si dali domáci na tej peci záležať. „Boli aj menšie 
na šesť chlebov, my sme chceli na deväť. Prišiel majster a keď mal spodok vymurovaný, sňal klobúk z hlavy a 
meral ním, koľko chlebov vyjde. Tak mi nameral na deväť. Na jedno pečenie bolo treba 10-titrový hrniec zemiakov 
a 12 kilogramov múky. Polien metrových na dve náruče som musela naklásť dnu, aby sa vyhriala.“ 

Čo robíte cez deň? opýtali sme sa. 
„Ráno vstanem, najprv sa modlím, ešte poležiačky. Potom vstanem, oblečiem sa, prihotovím si raňajky, 

mlieko alebo kakao, maslo s chlebom. Potom slúcham počasie v rádii, potom je už trištvre na osem, tak začína 



ruženec. Sadnem si na sporák a lúštim ruženec. Potom je súdna sieň. Tú pozrem. Potom mi treba dačo uvariť, 
tak zídem z pece. Navarím.“ 

A potom? „Potom si lehnem. Bo ma nohy, kolená bolia. Aspoň na pol hodiny. Potom zase počasie počúvam a 
o tretej zase korunka Božieho milosrdenstva, tak sa zase modlím. Potom sú štyri hodiny, potĺkam sa, porobím 
niečo. Večer pozriem správy. Filmy vôbec nepozerám. Iba sa tam bijú. Kedysi som rada pozerala, boli krásne 
filmy. Pozrem nejaké programy s varením, správy, po správach sa pomodlím a idem spať.“ 

Načo počasie, keď nechodíte von? pýtame sa. 
„Predpovedá aj bolesti kĺbov. Operovať na už nechcú. Povedali mi, že keby ma uspali, už sa nezobudím, vraj 

mám arytmiu srdca. Tak musím trpeť,“ odpovedá, hoci ju veselosť neopúšťa. 
Škola a vojna 
Pani Adela ani nevie, o akom povolaní v detstve snívala, ale učenie ju vraj veľmi bavilo a do školy chodila 

rada. Ak sa dnes hovorí, že deti nosia do školy ťažké tašky, kedysi školáci ani tašky nemali. „Viete, ako sme 
knižky nosili? Šatky takie veľkie sme mali, do nich sme ich zakrútili a uvézali pres pás.“ 

Jej túžbu študovať aj na vyššej škole prekazila vojna. „Už som bola v Námestove v meštianke na skúškach. 
Mama mi vybavila aj bývanie v meste. Ale čože, potom prišli partizáni a môjho otca a ďalších chlapov stiahli 
bojovať proti Nemcom. Išli do Spišskej Novej Vsi. Mama plakala, že kto bude na mňa platiť a či sa ešte vôbec 

vráti. Tak som musela ostať doma,“ dodáva smutne. Otec sa vrátil po troch či štyroch mesiacoch, utiekol odtiaľ. 
„Planie časy to boli. Po dedine Nemci gazdom svine brali, aby mali čo jesť. My sme mali jednu, ktorá mala 

mať malé. Na dvore ju rozrezali a hodili na korbu auta. Keď prišli Rusi, naháňali dievčatá. Pred jedným som 
vyskakovala z okna. Ój, planie časy to boli.“ 

Pani Adela zaspomínala aj na židovské rodiny. „V Krušetnici žili štyri,“ hovorí pani Adela. „Oni inakšie robili 
ako my. My sme svätili v nedeľu, oni v sobotu. Akosi som ale nepočula, že by to ľuďom vadilo. Každá tá rodina 
mala nejaký obchod. Jedna síce len gombičky a šálky predávala, ale obchod mala.“ 

Židom najprv zobrali deti a až potom aj ich. Adela mala vtedy 12 rokov a ako spomína, boli sa vtedy viacerí 
pozerať, keď ich brali na nákladné auto. Nevedeli, kde ich berú, mysleli si, že na roboty. 

K planým časom radí dnes 90-ročná pani aj nedávne obdobie hrozby pandémie. 
„Cez vojnu sme sa chodili modliť do kostola za pokoj. Teraz boli zatvorené. To je akási planá choroba ten 

koronavírus. Len aby sa to nevrátilo.“ 
Svetlo a dedina 
Tam, kde bolo kedysi pole, nové domy stoja. Na starú dedinu ostali iba spomienky. 
„Minule prišla vnučka, a zobrala ma pozrieť, ako sa dedina zmenila. Veľmi sa zmenila. Keď som videla tie 

parádne domy, mysľou som sa vrátila o desiatky rokov dozadu. Spomínam si, ako sme sa na tých miestach v 
minulosti narobili, ako niektorí popred drevenice ploty z prútia mali. Všade bola v noci tma.“ 

Elektrina prišla do dediny až v roku 1957. Chlapi z dediny, ktorí mali kone, išli najprv do Oravského Podzámku 
po elektrické stĺpy. Elektrina výrazne zmenila život na dedine. 

„Panebože, keď sa naraz rozsvietilo, ani sme nevedeli, čo máme od toľkého svetla a toľkého prekvapenia 
robiť. Postupne sme vymenili lampáše nielen v drevenici, ale aj v maštali. 

Potom sme šetrili, kupovali po troche kvádru, škridlu, aby sme postavili murovaný dom. Aj sme v živote mali 
koruny, aj sme nemali. Ale akosi som to tak robila, čo som požičiavať nemusela.“ 

Najprv len tak neurčito, potom reálnejšie sa začali ľudia v dedine dozvedať, že okrem rádia aj iné prekvapenie 
existuje. „Niektorí ľudia rozprávali, že uvidíme človeka z Ameriky. Ani čuť. Kdeže môžeme z Ameriky človeka 
vidieť. A vidíte, zo všetkých štátov teraz človeka vidím. A neverili sme vôbec tomu najprv,“ rozpráva Adela o 
takom čude, ako bol neskôr televízor. 

Roky už neubudnú 
Adela Olešová si pamätá veľa. Dobré sa jej ukladá v pamäti samo, na zlé sa snažila vždy zabúdať. V 

deväťdesiatke už veľa plánov nemá. „Je to už veľa rokov. Už som si koľko razy myslela, kto mi už len nohy 
vylieči. Ale roky už neubudnú. Syn mi vraví, že na svadbe vnučky možno aj zatancujem. Tak si kolená mastím aj 
v noci. 

Rýchlo to všetko utieklo. Dobré i planie chvíle boli. Všelijako bolo. Čo ma v živote vedelo potešiť? Teším sa z 
detí, dobré boli, aj sú. A tiež z celej rodiny.“ 

"Cez vojnu sme sa chodili modliť do kostolov za pokoj. Teraz boli zatvorené. To je akási planá choroba ten 
koronavírus. 

ADELA OLEŠOVÁ 
Adela Olešová a jej piecka. (LV) Lýdia Vojtaššáková 
Aj keď domácnosti pomáha aj plynové kúrenie, teplo z piecky je príjemné. (LV) 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Zdravotníci nemajú COVID-19 
[30.06.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; R / Viliam Stankay] 

 
 

Viliam Stankay, moderátor: „Všetci zdravotníci, ktorí prišli do kontaktu s pozitívne testovaným mužom, nemajú 
COVID-19. Päťdesiatdeväťročnému mužovi zo Žehry na Spiši potvrdili koronavírus. Prišli na to až potom, ako 
prešiel tri rôzne oddelenia v nemocniciach v Levoči, Spišskej Novej Vsi a Krompachoch.“ 



[Späť na obsah] 

 
 

12. Zdravotníci nemajú COVID-19 
[30.06.2020; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; R / Anton Gbur] 

 
 

Anton Gbur, moderátor: „Výsledky testov na ochorenie COVID-19 sú u lekárov, zdravotných sestier aj 
sanitárov negatívne. Včera sme vás informovali, že niekoľko zdravotníkov z východného Slovenska prišlo do 
kontaktu s mužom zo Žehry pozitívne testovaným na koronavírus. Päťdesiatdeväťročnému pacientovi z miestnej 
osady potvrdili COVID-19 až potom, čo navštívil tri rôzne oddelenia v nemocniciach v Levoči, Spišskej Novej Vsi 

a Krompachoch.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Zdravotníci nemajú COVID-19 
[30.06.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; R / Simona Simanová] 

 
 

Simona Simanová, moderátorka: „Včera sme vás informovali, že niekoľko zdravotníkov z východného 
Slovenska prišlo do kontaktu s mužom zo Žehry pozitívne testovaným na koronavírus. Ten mu potvrdili až potom, 
čo navštívil tri rôzne oddelenia v nemocniciach v Levoči, Spišskej Novej Vsi a Krompachoch. Po včerajšom 

testovaní sú výsledky všetkých lekárov, zdravotných sestier aj sanitárov negatívne.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Turistickým busom do Slovenského raja sa dopravíte aj s bicyklom 
[30.06.2020; webmagazin.sk; Webmagazín; 14:39; TASR/Webmagazin sk] 

 
https://webmagazin.teraz.sk/cestovanie/turistickym-busom-do-slovenskeho-raja/10836-clanok.html 

 
 

“Turistický bus do Slovenského raja bude aj túto letnú sezónu premávať v mesiacoch júl a august. Jeho 
prevádzka sa rozširuje na celý týždeň a bude vybavený aj prívesom na bicykle.” 

Tomašovský výhľad v Slovenskom raji. Foto: TASR Oliver Ondráš 
„V uplynulých rokoch tento spoj premával iba cez letné víkendy. Po množstve podnetov od návštevníkov sa v 

lete 2020 prevádzka spoja rozširuje na celý týždeň. Navyše, Turistický bus bude vybavený aj špeciálnym 
prívesom až na 14 bicyklov,“ priblížil Martin Pižem z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Slovenský 
raj & Spiš.. Možnosť naložiť a vyložiť bicykel bude podľa neho na zastávkach Spišská Nová Ves – autobusová 

stanica, Čingov – parkovisko, Hrabušice – OcÚ, Kopanec sedlo, Dobšinská ľadová jaskyňa, Dobšinský kopec a 
Dedinky. „Autobus s prívesom môžu využiť aj turisti, ktorí prídu vlakom, či už z Popradu alebo Košíc, ako 
atraktívny spôsob prepravy z mesta priamo do srdca národného parku,“ doplnil Martin Pižem. 

Projekt Turistický bus je už niekoľko rokov výsledkom spolupráce OOCR Slovenský raj & Spiš a dopravnej 
spoločnosti eurobus s cieľom podporiť dopravnú mobilitu na území Slovenského raja počas letnej turistickej 
sezóny. Grafikon spoja je zverejnený na oficiálnej webovej stránke OOCR Slovenský raj & Spiš a rovnako je 
súčasťou cestovných poriadkov na stránke cp.hnonline.sk. 

Kajakári v prístavisku Hrabušovský Mlyn na rieke Hornád. Foto: TASR Oliver Ondráš 
Považie a Trenčiansky hrad vynikajú malebnosťou i pamiatkami 
Na Ľubovnianskom hrade slávnostne skolaudovali Palác Lubomírských 
Zo Zvolena cez B. Štiavnicu do Kremnice vás zvezie Banícky expres 
Aj tento rok sa bude po Domaši plaviť loď Bohemia 
Presne pred 150 rokmi objavili Dobšinskú ľadovú jaskyňu 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Anna Šišková oslavuje 60: Doma z nej chceli mať právničku, nakoniec si 

zahrala aj v na Oscara nominovanom filme 
[30.06.2020; dobrenoviny.sk; 13:32; TASR] 

https://webmagazin.teraz.sk/cestovanie/turistickym-busom-do-slovenskeho-raja/10836-clanok.html


 
https://www.dobrenoviny.sk/c/186109/anna-siskova-oslavuje-60-doma-z-nej-chceli-mat-pravnicku-
nakoniec-si-zahrala-aj-v-na-oscara-nominovanom-filme 

 
 

Otec z nej chcel mať právničku, herečka Anna Šišková si našla cestu k umeniu a počas svojej kariéry si 
zahrala aj vo filme nominovanom na Oscara. 

Na archívnej snímke slovenská herečka Anna Šišková. — Foto: TASR/Martin Baumann 
Žilina/Bratislava 29. júna (TASR) – Divadelná a filmová herečka Anna Šišková počas kariéry stvárnila 

množstvo charakterovo rozdielnych postáv, vždy s odlišným prístupom a vyznením. Uplatnila sa aj v českých 
divadlách a filmoch a v roku 2000 získala najvýznamnejšie české filmové ocenenie za herecký výkon - Českého 
leva. Všestranná herečka sa v utorok 30. júna dožíva 60 rokov. 

Anna Šišková sa narodila 30. júna 1960 v Žiline. Spolu so svojimi štyrmi bratmi vyrastala vo Vrátnej doline, 
kde jej rodičia viedli v osade Štefanová neďaleko Terchovej hotel s reštauráciou. Jej otec z nej chcel mať 
právničku, ale ona ešte počas štúdia na gymnáziu v Púchove začala hrať v ochotníckom divadelnom krúžku. 

Na snímke Anna Šišková a Ady Hajdu počas predstavenia Otvorené manželstvo na 39. ročníku európskeho 
festivalu humoru a satiry Kremnické gagy v Kremnici 24. augusta 2019. Foto: TASR/Michal Svítok 

Na Vysokú školu múzických umení (VŠMU) v Bratislave ju neprijali a tak budúca herečka vyštudovala 
Pedagogickú fakultu v Trnave. Už počas štúdia chodila do trnavského divadla. Poznala sa s hercami, túžila stáť 
na javisku avšak chýbali jej profesionálne skúsenosti. 

Tie chcela získať najskôr v divadle v Spišskej Novej Vsi, kde však neprešla cez kasting. Príležitosť jej dali v 

Divadle Jonáša Záborského v Prešove (1980-1981). Herecké základy získala od hosťujúceho filmového režiséra 
Ivana Balaďu a od starších kolegov. 

Z Prešova prešla do trnavského Divadla pre deti a mládež (dnešné Divadlo Jána Palárika v Trnave), kde 
začínala s postavou Shakespearovej Júlie. V trnavskom divadle sa stretla a pracovala s režisérom a neskorším 
manželom Jurajom Nvotom a Blahom Uhlárom. Členkou bratislavskej scény Astorka - Korzo "90 sa stala v roku 
1991. Svoj herecký talent predviedla napríklad v divadelných hrách Armagedon na Grbe, Ujo Váňa, Obchod na 
korze, Priateľky, Platonov, alebo Láska na Kryme. Za herecké kreácie získala v rokoch 2001 a 2003 divadelné 
ocenenia sezóny - DOSKY. 

Filmovú premiéru zažila vo svojich 18 rokoch. Do svojho filmu Profesorova dcéra (1981) ju obsadil Stanislav 
Párnický. V 80. rokoch minulého storočia si zahrala aj napríklad v snímke Dušana Hanáka Tichá radosť (1985) a 
v roku 1990 vo filme Dávajte si pozor!, pod ktorý sa režisérsky podpísali Jozef Slovák a Jozef Heriban. 

Anna Šišková na zábere z filmu Musíme si pomáhat, ktorý jej priniesol aj ocenenie Český lev pre najlepšiu 
herečku. Foto: Reprofoto CSFD.cz/Česká Televize 

Do povedomia českých divákov sa dostala po ponuke režiséra Jana Hřebejka zahrať si v jeho filme Musíme si 
pomáhat (2000). Za úlohu Márie Čížkovej v tomto filme získala Českého leva za najlepší ženský herecký výkon v 
hlavnej úlohe. Film bol nominovaný aj na Oscara. 

Slovenská herečka Anna Šišková pózuje 5.marca 2001 v Bratislave s prestížnym filmovým ocenením Český 
lev, ktoré získala za svoj výkon v hlavnej úlohe filmu Jana Hřebejka Musíme si pomáhať. Foto: TASR/Štefan 
Puškáš 

Jej filmografiu okrem iných tvoria aj snímky Krajinka (r. Martin Šulík, 2000), Kruté radosti (r. Juraj Nvota, 
2002), Konečná stanica (r. Jiří Chlumský, 2004), alebo Špina (2017), ktorý režírovala jej dcéra Tereza Nvotová. 

Zahrala si aj v mnohých seriáloch ako napríklad Letiště (2006), Místo v životě (2006), Horúca krv (2012), 
Tajné životy (2014) alebo Sestričky (2018). V roku 2017 získala za postavu Márie Horváthovej v seriáli Tajné 
životy II. tvorivú prémiu poroty pri udeľovaní národných cien za najlepšie audiovizuálne diela Igric. 

V rodine Anny Šiškovej sa z pokolenia na pokolenie dedí kuchárske umenie. Jej babka varila v Terchovej pre 
farára i učiteľa a bola vychýrená kuchárka. Herečka tieto zručnosti i vedomosti pretavila do knihy o varení. 

Anna Šišková bola dvakrát vydatá a má dve dcéry. Hudobníčku a herečku Dorotu Nvotovú a filmovou 
režisérku a tiež herečku Terezu Nvotvú. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Herečka Anna Šišková oslavuje životné jubileum 
[30.06.2020; webmagazin.sk; Webmagazín; 11:59; TASR/Webmagazin sk] 

 
https://webmagazin.teraz.sk/hudba-a-film/herecka-anna-siskova-oslavuje-zivot/10833-clanok.html 

 
 

“Anna Šišková patrí k najvýraznejším herečkám strednej generácie. Dlhoročná členka Divadla Astorka Korzo 
´90, obľúbená televízna a filmová herečka dnes oslavuje 60-te narodeniny. ” 

Foto: TASR Michal Svítok 
Divadelná a filmová herečka Anna Šišková počas kariéry stvárnila množstvo charakterovo rozdielnych postáv, 

vždy s odlišným prístupom a vyznením. Uplatnila sa aj v českých divadlách a filmoch a v roku 2000 získala 

https://www.dobrenoviny.sk/c/186109/anna-siskova-oslavuje-60-doma-z-nej-chceli-mat-pravnicku-nakoniec-si-zahrala-aj-v-na-oscara-nominovanom-filme
https://www.dobrenoviny.sk/c/186109/anna-siskova-oslavuje-60-doma-z-nej-chceli-mat-pravnicku-nakoniec-si-zahrala-aj-v-na-oscara-nominovanom-filme
https://webmagazin.teraz.sk/hudba-a-film/herecka-anna-siskova-oslavuje-zivot/10833-clanok.html


najvýznamnejšie české filmové ocenenie za herecký výkon - Českého leva. Všestranná herečka sa v utorok 30. 
júna dožíva 60 rokov. 

S kolegom Adym Hajdu v predstavení Otvorené manželstvo. Foto: TASR Michal Svítok 
Anna Šišková sa narodila 30. júna 1960 v Žiline. Spolu so svojimi štyrmi bratmi vyrastala vo Vrátnej doline, 

kde jej rodičia viedli v osade Štefanová neďaleko Terchovej hotel s reštauráciou. Jej otec z nej chcel mať 
právničku, ale ona ešte počas štúdia na gymnáziu v Púchove začala hrať v ochotníckom divadelnom krúžku. Na 
Vysokú školu múzických umení (VŠMU) v Bratislave ju neprijali a tak budúca herečka vyštudovala Pedagogickú 
fakultu v Trnave. Už počas štúdia chodila do trnavského divadla. Poznala sa s hercami, túžila stáť na javisku 
avšak chýbali jej profesionálne skúsenosti. 

S Matejom Landlom v predstavení Divadla Astorka Korzo ´90. Foto: Facebook Divadla Astorka Korzo ´90 
Tie chcela získať najskôr v divadle v Spišskej Novej Vsi, kde však neprešla cez kasting. Príležitosť jej dali v 

Divadle Jonáša Záborského v Prešove (1980-1981). Herecké základy získala od hosťujúceho filmového režiséra 
Ivana Balaďu a od starších kolegov. Z Prešova prešla do trnavského Divadla pre deti a mládež (dnešné Divadlo 
Jána Palárika v Trnave), kde začínala s postavou Shakespearovej Júlie. V trnavskom divadle sa stretla a 
pracovala s režisérom a neskorším manželom Jurajom Nvotom a Blahom Uhlárom. Členkou bratislavskej scény 
Astorka - Korzo ’90 sa stala v roku 1991. Svoj herecký talent predviedla napríklad v divadelných hrách 
Armagedon na Grbe, Ujo Váňa, Obchod na korze, Priateľky, Platonov, alebo Láska na Kryme. Za herecké kreácie 
získala v rokoch 2001 a 2003 divadelné ocenenia sezóny - DOSKY. 

Divadelnú cenu Dosky získala už v roku 2001. Foto: TASR Dano Veselský 
Filmovú premiéru zažila vo svojich 18 rokoch. Do svojho filmu Profesorova dcéra (1981) ju obsadil Stanislav 

Párnický. V 80. rokoch minulého storočia si zahrala aj napríklad v snímke Dušana Hanáka Tichá radosť (1985) a 
v roku 1990 vo filme Dávajte si pozor!, pod ktorý sa režisérsky podpísali Jozef Slovák a Jozef Heriban. Do 
povedomia českých divákov sa dostala po ponuke režiséra Jana Hřebejka zahrať si v jeho filme Musíme si 
pomáhat (2000). Za úlohu Márie Čížkovej v tomto filme získala Českého leva za najlepší ženský herecký výkon v 
hlavnej úlohe. Film bol nominovaný aj na Oscara. 

S Ondřejom Vetchým a Adym Hajdu vo filme Kruté radosti. Foto: TASR Vladimír Benko 
S režisérom Janom Hřebejkom a hercami Jaroslavom Dušekom a Bolkom Polívkom po preberaní ceny Český 

lev za film Musíme si pomáhat. Foto: TASR/ČTK René Volfík 
Jej filmografiu okrem iných tvoria aj snímky Krajinka (r. Martin Šulík, 2000), Kruté radosti (r. Juraj Nvota, 

2002), Konečná stanica (r. Jiří Chlumský, 2004), alebo Špina (2017), ktorý režírovala jej dcéra Tereza Nvotová. 
Zahrala si aj v mnohých seriáloch ako napríklad Letiště (2006), Místo v životě (2006), Horúca krv (2012), 

Tajné životy (2014) alebo Sestričky (2018). V roku 2017 získala za postavu Márie Horváthovej v seriáli Tajné 
životy II. tvorivú prémiu poroty pri udeľovaní národných cien za najlepšie audiovizuálne diela Igric. 

V rodine Anny Šiškovej sa z pokolenia na pokolenie dedí kuchárske umenie. Jej babka varila v Terchovej pre 
farára i učiteľa a bola vychýrená kuchárka. Herečka tieto zručnosti i vedomosti pretavila do knihy o varení. 

Anna Šišková bola dvakrát vydatá a má dve dcéry. Hudobníčku a herečku Dorotu Nvotovú a filmovou 
režisérku a tiež herečku Terezu Nvotvú. 

Anka Šišková s dcérami Dorotou (vľavo) a Terezou (vpravo). Foto: Facebook Doroty Nvotovej 
Film: Pôvodný plán zmenili, 28. Art Film Fest sa uskutoční v roku 2021 
Vo veku 91 rokov zomrela slovenská herečka Eva Kristínová video 
Zomrel svetový slovenský kameraman Igor Luther 
O Európske filmové ceny zabojujú tri slovenské filmy 
Divadelná a televízna herečka Eva Matejková má 70 rokov. Blahoželáme! 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Anna Šišková slávi jubileum 
[30.06.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/173028/anna-siskova-slavi-jubileum/ 

 
 

Všestranná herečka sa v utorok 30. júna dožíva 60 rokov. 
Divadelná a filmová herečka Anna Šišková počas kariéry stvárnila množstvo charakterovo rozdielnych postáv, 

vždy s odlišným prístupom a vyznením. Uplatnila sa aj v českých divadlách a filmoch a v roku 2000 získala 
najvýznamnejšie české filmové ocenenie za herecký výkon - Českého leva. 

Anna Šišková sa narodila 30. júna 1960 v Žiline. Spolu so svojimi štyrmi bratmi vyrastala vo Vrátnej doline, 
kde jej rodičia viedli v osade Štefanová neďaleko Terchovej hotel s reštauráciou. Jej otec z nej chcel mať 
právničku, ale ona ešte počas štúdia na gymnáziu v Púchove začala hrať v ochotníckom divadelnom krúžku. 

Na Vysokú školu múzických umení (VŠMU) v Bratislave ju neprijali a tak budúca herečka vyštudovala 
Pedagogickú fakultu v Trnave. Už počas štúdia chodila do trnavského divadla. Poznala sa s hercami, túžila stáť 
na javisku avšak chýbali jej profesionálne skúsenosti. 

Tie chcela získať najskôr v divadle v Spišskej Novej Vsi, kde však neprešla cez kasting. Príležitosť jej dali v 

Divadle Jonáša Záborského v Prešove (1980-1981). Herecké základy získala od hosťujúceho filmového režiséra 
Ivana Balaďu a od starších kolegov. 

https://www.info.sk/sprava/173028/anna-siskova-slavi-jubileum/


Z Prešova prešla do trnavského Divadla pre deti a mládež (dnešné Divadlo Jána Palárika v Trnave), kde 
začínala s postavou Shakespearovej Júlie. V trnavskom divadle sa stretla a pracovala s režisérom a neskorším 
manželom Jurajom Nvotom a Blahom Uhlárom. Členkou bratislavskej scény Astorka - Korzo ’90 sa stala v roku 
1991. Svoj herecký talent predviedla napríklad v divadelných hrách Armagedon na Grbe, Ujo Váňa, Obchod na 
korze, Priateľky, Platonov, alebo Láska na Kryme. Za herecké kreácie získala v rokoch 2001 a 2003 divadelné 
ocenenia sezóny - DOSKY. 

Filmovú premiéru zažila vo svojich 18 rokoch. Do svojho filmu Profesorova dcéra (1981) ju obsadil Stanislav 
Párnický. V 80. rokoch minulého storočia si zahrala aj napríklad v snímke Dušana Hanáka Tichá radosť (1985) a 
v roku 1990 vo filme Dávajte si pozor!, pod ktorý sa režisérsky podpísali Jozef Slovák a Jozef Heriban. 

Do povedomia českých divákov sa dostala po ponuke režiséra Jana Hřebejka zahrať si v jeho filme Musíme si 
pomáhat (2000). Za úlohu Márie Čížkovej v tomto filme získala Českého leva za najlepší ženský herecký výkon v 
hlavnej úlohe. Film bol nominovaný aj na Oscara. 

Jej filmografiu okrem iných tvoria aj snímky Krajinka (r. Martin Šulík, 2000), Kruté radosti (r. Juraj Nvota, 
2002), Konečná stanica (r. Jiří Chlumský, 2004), alebo Špina (2017), ktorý režírovala jej dcéra Tereza Nvotová. 

Zahrala si aj v mnohých seriáloch ako napríklad Letiště (2006), Místo v životě (2006), Horúca krv (2012), 
Tajné životy (2014) alebo Sestričky (2018). V roku 2017 získala za postavu Márie Horváthovej v seriáli Tajné 
životy II. tvorivú prémiu poroty pri udeľovaní národných cien za najlepšie audiovizuálne diela Igric. 

V rodine Anny Šiškovej sa z pokolenia na pokolenie dedí kuchárske umenie. Jej babka varila v Terchovej pre 
farára i učiteľa a bola vychýrená kuchárka. Herečka tieto zručnosti i vedomosti pretavila do knihy o varení. 

Anna Šišková bola dvakrát vydatá a má dve dcéry. Hudobníčku a herečku Dorotu Nvotovú a filmovou 
režisérku a tiež herečku Terezu Nvotvú. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

18. Hokejový sen pri uvedení do kín podporia aj Marián Hossa, Rastislav Staňa, 

Dominik Graňák či Martin Štrbák 
[30.06.2020; hlavnespravy.sk; Šport; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/hokejovy-sen-pri-uvedeni-do-kin-podporia-aj-marian-hossa-rastislav-stana-
dominik-granak-ci-martin-strbak/2215402 

 
 

Bratislava 30. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:Screenshot:YouTube) 
Film Hokejový sen uvedú do kín prostredníctvom najväčšej promo tour v histórii Slovenska. Chýbať nebudú 

veľké postavy slovenského hokeja Marián Hossa, Rastislav Staňa, Dominik Graňák, Martin Štrbák, Andrej 
Meszároš, Ján Laco či Boris Valábik. Informujú o tom organizátori v tlačovej správe 

Film Hokejový sen uvedú do kín prostredníctvom najväčšej promo tour v histórii Slovenska 
Dokument, ktorý bude mať premiéru na veľkom plátne 9. júla 2020, zachytáva rozlúčku Ladislava Nagya s 

hokejovou kariérou a zároveň upriamuje pozornosť na začínajúcu kariéru 9-ročného hokejistu z Košíc. Tento 
unikátny filmový projekt bude uvedený do kín veľkolepým spôsobom. Minimálne v 25 mestách a v 30 kinách na 
Slovensku sa uskutočnia špeciálne projekcie za účasti tvorcov – režiséra a producenta filmu Mareka Vaňousa a 
autora námetu a zároveň spoluautora scenára Dominika Kríža – dvoch účinkujúcich hokejistov Laca Nagya a 
Jonáša Pahuliho, ako aj najväčších slovenských hokejových osobností. 

„Takáto promo tour tu ešte nebola. Diváci v Košiciach, Bratislave, Michalovciach, Trebišove, Žiline, 
Liptovskom Mikuláši, Poprade, Spišskej Novej Vsi, Skalici, Trenčíne, Zvolene a mnohých ďalších mestách sa 

môžu tešiť na hviezdne mená ako Marián Hossa, Rastislav Staňa, Dominik Graňák, Martin Štrbák, Andrej 
Meszároš, Ján Laco, Boris Valábik a mnoho ďalších. Všetky tieto osobnosti sa spolu rozhodli podporiť ušľachtilú 
myšlienku filmu. Jeho cieľom je vzbudiť záujem o hokej najmä u najmladších fanúšikov a pomôcť tak na 
Slovensku vychovať novú generáciu hráčov, ktorá by tento šport vrátila späť na svetovú úroveň,“ informujú 
organizátori. 

Dokumentárny film Hokejový sen zachytáva unikátnu atmosféru košického šampionátu 2019 prostredníctvom 
dvoch postáv, dvoch príbehov a dvoch hokejových generácií. Prvá dejová línia sa točí okolo legendárneho 
Ladislava Nagya, majstra sveta a najväčšej hviezdy HC Košice. Laco po oznámení, že slovenskú skupinu 
dostanú Košice, zmenil rozhodnutie skončiť s hokejom, aby sa mohol rozlúčiť na najvyššom fóre vo svojom 
rodnom meste. Napriek množstvu úspechov v reprezentácii či najprestížnejších ligách sveta mohol byť práve toto 
vrchol jeho bohatej kariéry. 

Druhou postavou je Jonáš Pahuli, mladý hokejista z východného Slovenska. V roku 2002, keď sme v 
Göteborgu získali zlaté medaily, ešte nežil. Počas predchádzajúceho svetového šampionátu na Slovensku v roku 
2011 mal dva roky a vôbec si ho nepamätá. Majstrovstvá sveta 2019 v Košiciach preňho teda predstavovali 
jedinečnú možnosť vidieť najlepší svetový hokej naživo a „nakopnúť“ vlastnú kariéru. Jonáš symbolizuje 
desaťtisíce mladých fanúšikov a budúcich hokejistov, ktorí vďaka domácim majstrovstvám dostali impulz a 
motiváciu do budúcnosti. 

https://www.hlavnespravy.sk/hokejovy-sen-pri-uvedeni-do-kin-podporia-aj-marian-hossa-rastislav-stana-dominik-granak-ci-martin-strbak/2215402
https://www.hlavnespravy.sk/hokejovy-sen-pri-uvedeni-do-kin-podporia-aj-marian-hossa-rastislav-stana-dominik-granak-ci-martin-strbak/2215402
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19. Slovensko čaká najväčšia promo tour v histórii. Do kín ide dlho očakávaný 

film 
[30.06.2020; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/22436810/video-hokejovy-sen-ide-do-kin-bude-velka-promo-tour.html 

 
 

Stretnúť môžete Hossu, Laca či Valábika. 
video http://www.youtube.com/embed/bUzjnPo_-lM 
BRATISLAVA. Film Hokejový sen uvedú do kín prostredníctvom najväčšej promo tour v histórii Slovenska. 
Chýbať nebudú známe postavy slovenského hokeja Marián Hossa, Rastislav Staňa, Dominik Graňák, Martin 

Štrbák, Andrej Meszároš, Ján Laco či Boris Valábik. Informujú o tom organizátori v tlačovej správe. 
Uvedú ho veľkolepo 
Dokument, ktorý bude mať premiéru na veľkom plátne 9. júla, zachytáva rozlúčku Ladislava Nagya s 

hokejovou kariérou a zároveň upriamuje pozornosť na začínajúcu kariéru 9-ročného hokejistu z Košíc. 
Tento filmový projekt bude uvedený do kín veľkolepým spôsobom. 
Minimálne v 25 mestách a v 30 kinách na Slovensku sa uskutočnia špeciálne projekcie za účasti tvorcov - 

režiséra a producenta filmu Mareka Vaňousa a autora námetu a zároveň spoluautora scenára Dominika Kríža - 
dvoch účinkujúcich hokejistov Ladislava Nagya a Jonáša Pahuliho, ako aj najväčších slovenských hokejových 
osobností. 

"Takáto promo tour tu ešte nebola. Diváci v Košiciach, Bratislave, Michalovciach, Trebišove, Žiline, 
Liptovskom Mikuláši, Poprade, Spišskej Novej Vsi, Skalici, Trenčíne, Zvolene a mnohých ďalších mestách sa 

môžu tešiť na hviezdne mená," informujú organizátori. 
“Všetky tieto osobnosti sa spolu rozhodli podporiť ušľachtilú myšlienku filmu. Jeho cieľom je vzbudiť záujem o 

hokej najmä u najmladších fanúšikov a pomôcť tak na Slovensku vychovať novú generáciu hráčov, ktorá by tento 
šport vrátila späť na svetovú úroveň,” dodávajú. 

Keď Slováci získali zlato, ešte nežil 
Dokumentárny film Hokejový sen zachytáva unikátnu atmosféru košického šampionátu 2019 prostredníctvom 

dvoch postáv, dvoch príbehov a dvoch hokejových generácií. 
Prvá dejová línia sa točí okolo Ladislava Nagya, majstra sveta a najväčšej hviezdy HC Košice. 
Nagy po oznámení, že slovenskú skupinu dostanú Košice, zmenil rozhodnutie skončiť s hokejom, aby sa 

mohol rozlúčiť na najvyššom fóre v rodnom meste. 
Napriek množstvu úspechov v reprezentácii či najprestížnejších ligách sveta mohol byť práve toto vrchol jeho 

bohatej kariéry. 
Druhou postavou je Jonáš Pahuli, mladý hokejista z východného Slovenska. V roku 2002, keď Slovensko v 

Göteborgu získalo zlaté medaily, ešte nežil. 
Počas predchádzajúceho svetového šampionátu na Slovensku v roku 2011 mal dva roky a vôbec si ho 

nepamätá. 
Majstrovstvá sveta 2019 v Košiciach preňho teda predstavovali jedinečnú možnosť vidieť najlepší svetový 

hokej naživo a nakopnúť vlastnú kariéru. 
Pahuli symbolizuje desaťtisíce mladých fanúšikov a budúcich hokejistov, ktorí vďaka domácim majstrovstvám 

dostali impulz a motiváciu do budúcnosti. 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku (+2) 
[30.06.2020; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; zoznam.sk] 

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

 
 

Za pondelok pribudli 2 nové prípady s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 (nikto v 
Banskobystrickom kraji). Laboratóriá vyšetrili 784 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na Slovensku 1 
667 pozitívne testovaných na koronavírus a 28 úmrtí, pričom sa celkom testovalo 209 750 ľudí. Tu je prehľad 
všetkých doteraz známych prípadov. 

29. júna 2020 (2 nové prípady) 

https://sport.sme.sk/c/22436810/video-hokejovy-sen-ide-do-kin-bude-velka-promo-tour.html
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/


V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) v pondelok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 
testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (388), Košický kraj 0 (283), 
Nitriansky kraj 0 (124), Prešovský kraj 0 (198), Trenčiansky kraj 1 (180), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 0 
(236). 

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 1 464 ľudí. 
Hospitalizovaných je 19 pacientov, u 9 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. 
28. júna 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (387), Košický kraj 0 (283), 
Nitriansky kraj 0 (124), Prešovský kraj 0 (198), Trenčiansky kraj 0 (179), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 1 
(236). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 3, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 464 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. 
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. 
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 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
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 Martin DSS 



8 
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
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 6 Prešov  



a 4 
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
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 Gelnica v karant. stanici APZ 



5 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
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 Zlaté 



8 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 Piešťany 



0 
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] 
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BRATISLAVA - Slovensko momentálne eviduje vyše 1660 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 1660 ľudí infikovaných koronavírusom. 
Doterajšie výsledky za SR k dnešnému dňu: 1667 pozitívnych prípadov 
Celkový počet vykonaných testov: 209 750 
Počet vyliečených pacientov: 1464 ľudí 
Počet úmrtí: 28 
Hodnota kĺzavého mediánu: 13 
Počet aktívnych prípadov: 175 

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


MAPU s aktuálnym počtom infikovaných nájdete TU >> 
Všetky aktuálne informácie si môžete prečítať TU >> 
V nemocniciach je hospitalizovaných 19 pacientov, z toho u deviatich bol potvrdený koronavírus. Na JIS-ke sú 

traja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii nie je ani jeden pacient. 
Aktuálny ZOZNAM infikovaných 
29. jún (2 nové prípady) 
Na Slovensku otestovali 784 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne máme 

1667 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 209 750 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
28. jún (1 nový prípad) 
Na Slovensku otestovali 62 ľudí, z toho jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 1665 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 208 966 testov. 
Pribudli traja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
27. jún (7 nových prípadov) 
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 momentá lne 

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] 
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