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Spišská Nová Ves 
 

1. Koronavírusom sa na východe NAKAZILO AŽ 26 ĽUDÍ 
[10.07.2020; Korzár; REGIÓN; s. 5; DANIELA MARCINOVÁ;MICHAL FRANK] 

 
 

NAJVYŠŠÍ DENNÝ NÁRASTMÁ OKRES PREŠOV 
Počet infikovaných novým koronavírusom prudko stúpol. Premiér bije na poplach. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Počet pozitívnych prípadov nového koronavírusu na Slovensku opäť prudko 

stúpol. V stredu laboratóriá vyšetrili 2 284 vzoriek, z ktorých pozitívne vyšlo 53 testov. Vyšší denný prírastok bol 
na Slovensku zaznamenaný naposledy 22. apríla, keď za jeden deň pribudlo 81 ľudí. Celkovo počet nakazených 
stúpol na číslo 1851. „Situácia v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 je pod kontrolou. Regionálne úrady 
verejného zdravotníctva majú podchytené ohniská a nastavené sú protiepidemické opatrenia. Situáciu však 
priebežne monitorujeme a budeme aktuálne informovať,” uviedlo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
na sociálnej sieti. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) na facebooku v tejto súvislosti naznačil, že zrejme opäť sprísnia 
obmedzenia. „53 nových prípadov. Príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť 
ľudí. Bohužiaľ," napísal Matovič. 

Najviac v okrese Prešov 
Podľa Národného centra zdravotníckych informácií bolo na východnom Slovensku pozitívne testovaných 

dohromady 26 ľudí. Celoslovensky najviac nových prípadov, až 12, evidoval Prešovský okres. Na východe tiež 
pribudli piati nakazení v okrese Košice, traja v okrese Trebišov, dvaja v okresoch Košice-okolie a Sabinov a po 
jednom novom prípade evidujú aj okresy Gelnica a Spišská Nová Ves. Okrem nich boli pozitívne testovaní aj 

ľudia z okresu Bratislava (9), Čadca (9), Piešťany (2), Dunajská Streda (1), Malacky (1), Martin (1), Nové Mesto 
nad Váhom (1), Nové Zámky (1), Senec (1) a Šaľa (1). Pozitívnou správou je, že počet úmrtí sa už dlhodobo 
nemení. Do kategórie vyliečených pribudli ďalší štyria pacienti, celkovo je ich 1 477. V nemocniciach sú 
hospitalizovaní siedmi pozitívni pacienti, z toho traja ležia na jednotke intenzívnej starostlivosti a jeden je 
napojený na pľúcnu ventiláciu. Sedemdňový kĺzavý medián sa zvýšil na číslo 20. 

Individuálne prípady 
Prípady nákazy v okresoch Košice a Košice-okolie spolu nesúvisia. Potvrdila to epidemiologička Jana 

Seligová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach. „Ide o sporadické prípady ľudí, 
ktorí sa vrátili zo zahraničia. Každý sa vrátil z inej krajiny,” povedala s tým, že šlo o Škótsko, Luxembursko, 
Česko, Ameriku a v dvoch prípadoch o Anglicko. 

Z jednej domácnosti 
Novonakazení z okresu Trebišov sú podľa regionálnej hygieničky Terézie Konevičkovej členovia jednej 

domácnosti, ktorí sa vrátili z pobytu v Srbsku a následne absolvovali povinnú domácu izoláciu. Ide teda o 
importovanú nákazu. „Rodina býva v rodinnom dome, dôsledne dodržiava prísne karanténne opatrenia,” uviedla 
Konevičková a dodala, že žiadne ďalšie osoby v blízkom kontakte s nakazenými zistené neboli. „Ani u jednej z 
týchto troch osôb nie sú toho času prítomné klinické príznaky ochorenia Covid-19, zotrvávajú naďalej v domácej 
izolácii a podrobia sa nariadeným karanténnym opatreniam vrátane nevyhnutných klinických odberov v súlade s 
aktuálne platnými opatreniami hlavného hygienika SR,” dodala hygienička. 

Nakazil sa aj lekár so sestričkou 
Jedno z ohnísk nákazy na nový koronavírus je v Chminianskej Novej Vsi v okrese Prešov. Podľa našich 

zistení mal pozitívny test na Covid-19 aj miestny lekár so sestričkou. K nákaze mohlo dôjsť tak, že vo svojej 
ambulancii prišiel do kontaktu so svojím pacientom, ktorý sa zúčastnil svadby, na ktorej bolo vyše sto hostí. Po 
tom, čo sa dozvedel pozitívny výsledok testu, okamžite kontaktoval hygienikov i ľudí, s ktorými bol v kontakte. 
Momentálne je v karanténe. Lekár so sestrou ambulantne dochádza vyšetrovať prijímateľov Sociálnej pomoci v 
Centre sociálnych služieb Vita Vitalis na Volgogradskej 5. V tomto sociálnom zariadení otestovali celý personál, 
ktorý v karanténe čaká na výsledky, v piatok budú testovať aj všetkých klientov. DANIELA MARCINOVÁ, MICHAL 
FRANK 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Nákaza pod kontrolou, ale pribúda 
[10.07.2020; Šport; ZO SVETA, Z DOMOVA; s. 17; JÁN FELIX] 

 
 

Situácia so šírením nového koronavírusu na Slovensku je pod kontrolou. Uviedlo to na sociálnej sieti 
ministerstvo zdravotníctva po tom, čo v krajine v stredu pribudlo 53 nových prípadov ochorenia COVID-19. 
Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú podľa ministerstva podchytené ohniská a nastavené sú 
protiepidemické opatrenia. Situáciu však priebežne rezort monitoruje a bude aktuálne informovať. „Pozitívne 



testovaní boli vyšetrení v okresoch Prešov (12), Čadca (9), Bratislava (9), Košice (5), Trebišov (3), Sabinov (2), 
Košice – okolie (2), Piešťany (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Gelnica (1), Spišská Nová Ves (1), Martin (1), 

Šaľa (1), Dunajská Streda (1), Malacky (1), Senec (1), Nové Zámky (1). Je medzi nimi 31 mužov a 22 žien. Sú vo 
veku od jedného do 89 rokov,“ spresnilo ministerstvo. Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) ešte pred 
zverejnením stredajších štatistík informoval o počte nových prípadov na sociálnej sieti s tým, že je to „príliš veľa 
na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí“. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Starosaskú ulicu začali rekonštruovať 
[10.07.2020; Korzár; REGIÓN; s. 12; sita] 

 
 

Opravu chodníka v Spišskej Novej Vsi by mali dokončiť do dvoch týždňov. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Mesto Spišská Nová Ves začalo v stredu v spolupráci s mestským sociálnym 

podnikom s obnovou časti chodníka na Starosaskej ulici. Objednávka pre sociálny podnik bola vystavená na 
sumu 16 575,55 eura s DPH. Informoval o tom Milan Mucha z oddelenia výstavby a dopravy tamojšieho 
mestského úradu. 

Uzávera chodníka 
Opravovať budú úsek od hotela Metropol až po križovatku s ulicou Nad medzou v celkovej dĺžke zhruba 180 

metrov. V rámci jednotlivých prác dôjde k strhnutiu pôvodnej asfaltovej vrstvy, výmene chodníkových obrubníkov, 
zaasfaltovaniu vjazdov a k vybudovaniu bezbariérového priechodu pre chodcov. „Tento úsek je vysoko 
frekventovaný, keďže ulica je jedným z hlavných ťahov zo sídliska Mier do centra mesta. Prosíme preto občanov, 
aby sa v čase realizácie riadili dočasnou uzáverou chodníka a použili chodník na druhej strane komunikácie,“ 
zdôraznil Mucha s tým, že opravu chodníka by pri ideálnom počasí mali dokončiť do dvoch týždňov. Mesto 
plánuje uvedenú ulicu v najbližších rokoch komplexne obnoviť vrátane cesty až po mostné teleso. „Pre oklieštený 
rozpočet pre tento rok z dôvodu koronakrízy sme museli pristúpiť zatiaľ len k rekonštrukcii kritického úseku,“ 
uzavrel Mucha. (sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Legendárny sprievodca / Košice mi takmer nahradili rodinu 
[09.07.2020; postoj.sk; Rozhovory; 20:01; Lenka Chlebanová] 

 
https://www.postoj.sk/57898/kosice-mi-takmer-nahradili-rodinu 

 
 

Milan Kolcun v rozhovore približuje, ako dovolenkuje turistický sprievodca, ktoré pamiatky v Košiciach určite 
treba  navštíviť, aj to, prečo sa rozhodol urobiť potulku na Luníku IX.  

Držiteľ titulu Košičan roka, bývalý učiteľ španielčiny a vychýrený sprievodca Milan Kolcun hovorí, ako sa 
pripravuje na svoje potulky, podľa čoho si vyberá témy a akým spôsobom sa snaží služby sprievodcu zatraktívniť. 
Okrem toho sa venuje svojej talkshow Bez šepkára a publikuje knihy o Košiciach. 

Stretávame sa na košickej Hlavnej ulici. Kým prejdeme na jej druhý koniec, pristaví sa pri nás množstvo ľudí. 
Milan Kolcun je totiž tunajšou ikonou. Pozná atmosféru a každodenný život mesta tak ako nikto iný. Svojím 
nenapodobiteľným spôsobom sa ho návštevníkom snaží priblížiť.   ? 

Z učiteľskej dráhy ste presedlali na sprevádzanie turistov. Ako to celé začalo? 
Pred sedemnástimi rokmi sme v Košiciach nemali až toľko turistov a zdalo sa nám, že je škoda nikoho 

nesprevádzať. Zamerali sme sa teda na domácich Košičanov. Urobili sme prvú potulku po Hlavnej ulici, na ktorú 
prišlo dvadsať ľudí. Potom sme urobili Židovské Košice, tam ich prišlo už viac, postupne sme museli pridávať 
turnusy. Teraz ich s kolegom robíme pätnásť. Ukázalo sa, že domáci chcú spoznávať vlastné mesto. 

Ako sa s vami môžu záujemcovia skontaktovať, keď prídu do Košíc a chcú ich s vami spoznávať? 
Kontakt na mňa sa dá nájsť aj na internete či v Mestskom informačnom centre. Je bežné, že si prehliadku 

mesta objedná rodina, skupina či kongres. Vtedy sa prispôsobujem tomu, čo chcú vidieť. Pýtam sa, akú trasu 
chcú, či chcú ísť pešo, autom, autobusom alebo na bicykli. Viem prehliadku ušiť presne na mieru. 

Dá sa dnes zo sprievodcovstva vyžiť? 
Teraz už áno. Dokonca je možné robiť to aj bez grantov a dotácií. Potulky sa zaplatia zo vstupného. 

V niektorých mestách je táto činnosť naviazaná na magistrát. Potulky v tom prípade trpia, ak sa poslanci 
napríklad nevedia dohodnúť na rozpočte. Ľudia medzitým zabudnú a stratia zvyk chodiť. Dve tretiny návštevníkov 
totiž tvorí stála klientela, ktorá chodí každý mesiac. Zvyšok sa obmieňa podľa toho, či majú čas alebo či ich strhne 
téma. 

Podľa čoho vyberáte tému potulky? 

https://www.postoj.sk/57898/kosice-mi-takmer-nahradili-rodinu


Podľa toho, čo sa mi zdá, že bude atraktívne a o čom viem dosť zaujímavostí. Už sa po tých rokoch stáva, že 
ma oslovia napríklad z veteriny, či nechcem spraviť potulku u nich, keďže majú výročie. Ja odpovedám: „Výborne, 
len nám sprístupnite areál a vymyslíme to!“ 

Teda nejde vždy len o umelecké či historické témy? 
Témy sú hlavne košické. Robíme akúkoľvek ulicu či námestie a tam je zo všetkého trošku. Námetom môžu 

byť budovy, štýly, zaujímavosti ako Podzemné Košice či Postrehy zo strechy. Chystáme sa v blízkej dobe na 
strechu kedysi najvyššej budovy na východnom Slovensku, technickej univerzity. Budeme sa tam prechádzať 
a ukazovať si zaujímavosti. 

Čo všetko obnáša príprava jednej potulky? 
Záleží na okolnostiach. Keď tú tému nemám až takú osvojenú, musím si pozháňať informácie z internetu, 

knižníc, opýtať sa pamiatkarov či pamätníkov. Ale najmä pochodiť si tú trasu, aby som sa inšpiroval. Keď robím 
napríklad Protestantské Košice, tak idem aj na bohoslužby. Keď je na trase nejaká krčma, tak tam vojdem, aby 
som vedel, čo je vnútri. Základom je nažiť si každú tému, naštudovať si ju a potom z nej povyberať toľko, aby sa 
to stihlo za hodinu a pol. Nie je dobré, keď prehliadka trvá dlhšie. Málokto to ustojí, doslova. 

Je to asi náročné aj na pozornosť. 
Ako bývalý učiteľ viem, že pozornosť treba udržiavať, robiť si prestávky. Dôležitá je aj názornosť. Ľudia majú 

stáť na ideálnom mieste, aby mali čo možno najlepší uhol pohľadu na pamiatku. Tak aby im nesvietilo slnko do 
očí a aby ma dobre počuli. Na to všetko treba dbať, aby sa dobre cítili, a robiť to hravo, nech si povedia, že dobre 
spravili, keď prišli.   

Asi aj počasie ovplyvňuje vašu prácu. Prispôsobujete sa mu? 
Nie, tému máme vždy vopred danú. Počas prehliadky sú však vždy nejaké časti aj v interiéri. Keď prší, tak 

poviem viac informácií vo vnútri. Teraz máme výnimočne pre koronu prehliadky len vonku, aby sa ľudia cítili 
komfortne. Nechceli sme ľudí stále upozorňovať, aby si dali rúška a dezinfikovali sa, pretože ideme dovnútra. Aj 
sprievodca musí byť variabilný a prispôsobiť sa situácii. Okrem toho, že odovzdávame informácie, je potulka aj 
dobre vypočítanou šou. 

Chce to aj akýsi špecifický talent? Nie každý je šoumen. 
Sú preč časy, keď sa sprevádzalo akademicky. Pozornosť dnešného návštevníka je roztrúsenejšia a vplyvom 

médií je zameraná skôr na zaujímavosti. Aj my sa tomuto trendu prispôsobujeme, ale len do istej miery. Verím, že 
koho sa mi podarí trochu navnadiť jednou, dvoma zaujímavosťami, tak si toho zapamätá viac, akoby som ho 
utopil v pätnásťminútovom výpočte rokov a faktov. Poviem len to hlavné, pričom sa snažím o vtip aj šarm. 

Nedostávate od odbornej obce výčitky, že vaše výklady sú neodborné a popularizačné? 
Existujú na to dva pohľady. Jeden je, že ako dobre, že to robíme, lebo ľudia sa aspoň dozvedia základné veci 

a získavajú vzťah k svojmu mestu. A kto chce, tak si tému doštuduje. Vždy uvádzam aj z akých kníh a zdrojov 
som čerpal. Potom sú aj takí, ale tých je myslím menej, čo povedia, že je to málo presné. To sú tí prudkí 
odborníci, ktorí keď hovoria o nejakom fenoméne, majú pocit, že o ňom treba povedať všetko. Ale na to sú 
prednášky a odborné knihy. Prehliadka mesta nemá byť až taká akademická. 

Na prehliadku prichádzajú rôzne vekové skupiny s rôznymi poznatkami. Je možné, aby odišli všetci spokojní? 
Práve to je na potulkách náročné, že sú tam rôzni ľudia. Na Barokové Košice príde niekto, kto ani nevie, čo 

barok je. Ale príde tam aj kunsthistorik, ktorý chce poznať špecifiká košického baroka. Sú tam aj starší, ktorí majú 
už kadečo nažité, a zdá sa im, že tieto veci každý vie. A potom prídu mladí, ktorí sa čudujú, že niečo také tu 
vôbec bolo. Mali by odísť spokojní prví aj druhí. Nie vždy sa to podarí, ale dá sa o to usilovať.  

Jednou z plánovaných potuliek malo byť aj známe sídlisko Luník IX. Ozvali sa hlasy, ktoré prehliadku odsúdili, 
a tvrdili, že Luník IX a jeho obyvateľov nie je správne ukazovať ako atrakciu. Ako vznikol nápad urobiť túto 
potulku? 

Prehliadka Luníka IX bola plánovaná na máj, ale korona nám tento plán prekazila. Takže v pláne zostáva, ale 
až na budúci rok. Na každom sídlisku ukazujeme ľudí či stavby. Mali sme podobnú potulku o sídlisku KVP či 
o Terase. Rovnako vnímame aj Luník IX. Mojím cieľom je ukázať ľuďom, aby ho nehanili, ak ho nepoznajú. Nech 
si radšej sami vytvoria názor. Kto z Košičanov vie, že je tam kostol? Bol v ňom niekto? Väčšinou na tomto sídlisku 
ľudia osobne ani neboli, ale sú veľkí „odborníci“. 

Čo im teda na Luníku IX ešte ukážete? 
Ukážeme im, že je tu kostol, škola, komunitné centrum a dokonca aj erb, ktorý majú ako jediné sídlisko. 

Ukážeme im, že sa tam dejú zmeny, o ktorých médiá až tak veľa nehovoria. Napríklad, niekedy nesvietili svetlá, 
dnes už svietia. Luník IX je už oddlžený. Skrátka, chceme ukázať pozitíva, na ktorých sa dá stavať. Verím, že 
ľudia časom zmenia mienku a snáď sa tak otupia hrany medzi rómskou populáciou a ostatnými Košičanmi. 

Máte vraj aj prehliadku týkajúcu sa bezdomovcov. 
Mali sme naplánovanú prehliadku Bernátoviec, kde pôsobí otec Gombita, ale korona nám aj tieto plány 

prekazila. Aj tam chceme ľuďom ukázať, čo tu máme, a aj im občiansky napomôcť, aby neverili predsudkom. Ani 
bezdomovcov nechceme ísť pozerať ako zvieratká v ZOO. Ale ukážeme si domčeky, ktoré si sami postavili. Alebo 
to, ako sa starajú o zvieratá či o komunitnú záhradu. Aby si ľudia povedali, že aj ten bezdomovec je fajn človek. 
Ideálne by bolo, keby ho neskôr spoznali na ulici, keď bude predávať Nota Bene. Náš cieľ je, aby potulka mala aj 
nejakú ľudskú a sociálnu nadstavbu. 

Inzercia 
Toto leto to vyzerá tak, že Slováci budú dovolenkovať prevažne na Slovensku. Ak niekto ešte nenavštívil 

Košice, prečo by tak mal urobiť? 
Je to mesto, ktoré má všetko a pritom je malé. Ktosi raz napísal, že je to „mesto ľudského rozmeru“. Je tu 

divadlo, najväčšia gotická katedrála na Slovensku, tretia najväčšia zoologická záhrada v Európe, unikátne 



šošovkovité námestie a pešia zóna s rôznymi typmi gastrozážitkov, ako gruzínska či indická reštaurácia, belgická 
čokoládovňa. A pritom je to mesto malé v tom zmysle, že stačí trištvrte hodinka pešej chôdze a ste v lese. 

Koľko času je ideálne vyhradiť si pre Košice? 
Dva až tri dni. V prvý deň by som si objednal prehliadku mesta, tá totiž môže dať ďalšie tipy. Dobrý sprievodca 

vycíti, čo návštevníka zaujíma. Ak má rád Orient, tak je tu kópia domu, v ktorom v Turecku zomrel Rákoci, aj 
s originálnym nábytkom. Ak má záujem o náboženské veci, tak ho zavediem do najdlhšieho kostola na 
Slovensku. Keď zistím, že ho zaujíma judaizmus, tak mu poviem, že v Košiciach žilo dvanásťtisíc Židov 
a nachádzalo sa tu päť budov synagóg. Keď má človek záujem o archeológiu, nájde tu podzemné múzeum. 

Za jeden deň sa totiž nedá stihnúť aj výstup na dómsku vežu aj sfárať do bane v Slovenskom technickom 
múzeu. Aj vystúpiť na Košický hrad, aj zostúpiť do podzemného archeologického múzea. Aj ísť do Múzea 
letectva, aj zájsť do ZOO, kde stráviť polovicu dňa je málo. 

Pokiaľ ide o Dóm sv. Alžbety, ani Košičania často nevedia , že prešiel veľkou prestavbou pre narušenú statiku 
a veľká časť z neho už nie je pôvodná gotická. 

Veď aj Katedrála sv. Víta v Prahe je na tom podobne a neuberá jej to nič na atraktivite. Vedia všetci obyvatelia 
Spišskej Novej Vsi, že ich kostol s najvyššou vežou na Slovensku je neogotická dostavba? Vedia návštevníci, 

že „gotická“ veža košického dominikánskeho kostola, ktorá je vyššia než dóm, pochádza len z roku 1902? Aj na 
to sme my sprievodcovia, aby sme to uviedli na pravú mieru. 

Je medzi návštevníkmi niečo mimoriadne obľúbené, na čo sú vždy zvedaví? 
Nehádžem ich do jedného vreca. Snažím sa s nimi cestou porozprávať a podľa toho prehliadku modifikovať. 

S celou skupinkou sa, samozrejme, porozprávať nestihnem, ale niektoré veci už viem. Ak si ma najmú 
dôchodkyne z nejakej farnosti, tak, samozrejme, nemôžem vynechať kostoly a zázrak svätej Krvi. Keď to budú 
návštevníci z Piešťan, tak im poviem, že tu máme pochovaného grófa Berčéniho, ktorý žil na hrade Tematín. Keď 
sprevádzam napríklad Švéda, tak mu poviem, nech sa teší, že mesto navštívil aj švédsky kráľ. 

Ako vidíte toto mesto vy ako rodený Košičan? 
Pre mňa je to takmer náhrada rodiny. Nemám už rodičov, súrodencov a momentálne ani vzťah. V meste 

nachádzam veľa spriaznených duší. Zároveň je to pre mňa veľký zdroj endorfínov, ak sa prehliadka alebo 
talkshow vydarí.   

Ako vznikol nápad s talkshow Bez šepkára? 
Talkshow je pre život mesta tiež dôležitá, lebo tam predstavujem Košičanov, nech sa tu navzájom poznáme. 

Niekedy ani nevieme, akých vedcov, športovcov či umelcov medzi sebou máme. Funguje už siedmy rok a 
prebieha v divadle na Malej scéne. Pozývam štyroch hostí z Košíc a jedného hlavného hosťa, ktorý nemusí byť 
Košičan. 

Mal som tu už aj režiséra Jiřího Menzela či Milana Lasicu. Na jeseň prídu hostia ako Jiří Grygar, najslávnejší 
český astronóm, či operný spevák Štefan Margita alebo lekár Igor Bukovský. 

Týmto sa však výpočet vašich aktivít nekončí. 
V kine Úsmev sme pripravovali diskusný formát GlosatorsKE, ale nevieme, či v tom budeme pokračovať. Mal 

som tam päť glosátorov Košičanov a nadhadzoval som rôzne témy. A píšem aj knihy. Teraz mám rozpísanú knihu 
Košice na každý deň. Ide o 366 tipov na prechádzku v meste. 

Napríklad v deň, keď sa narodil sochár Ján Mathé, pošlem ľudí k jeho soche. Keď je indický štátny sviatok, 
pošlem ich do indickej reštaurácie. V čase Košického maratónu ľudí povzbudím, aby si zabehli aspoň jeho časť. 
V živote im za taký výkon toľko ľudí nezatlieska. Keď kvitnú poniklece, pošlem ich na Podhradovú, kde ich je plno. 
Pred časom to tam chcel developer zastavať, ale ľudia sa proti tomu postavili. 

Ako dovolenkuje turistický sprievodca? 
Teraz som bol v Trenčíne, v Piešťanoch a dopĺňam si postupne miesta, kde som ešte nebol. Veľa lokalít na 

Slovensku ešte dobre nepoznám, dokonca aj tu na okolí. Minule som bol v Debradi, kde je taký rastlinný kostolík. 
Našli tam gotické základy, trošku ich nadmurovali a dorobili drevenú kostru, po ktorej sa ťahajú rastliny. Raz 
ročne sa tam slúži svätá omša. Nevedel som o tom a pritom to je veľká vec. Takýchto veľkých maličkostí je okolo 
nás mnoho. 

Dokáže sprievodca na novom mieste aj oddychovať alebo neustále zbiera informácie? 
V zahraničných metropolách chodievam na free tours. Na námestí zbadáte dáždnik vo farbách krajiny podľa 

toho, v akom jazyku prehliadka bude. Tieto prehliadky robia tí najlepší sprievodcovia. Idem tam, lebo je to 
„zadarmo“. Na konci sa však nie že patrí, ale je priam nutnosťou dať tringelt a dáte ho radi. Sprievodca vám totiž 
ukázal veci tým najpríťažlivejším spôsobom a celý čas ste rozmýšľali, či mu dáte pätnásť alebo radšej dvadsať 
eur, pretože to bolo výborné. On totiž každú chvíľu zápasí o to, aby si vás získal. Od týchto sprievodcov sa veľa 
učím, lebo to sa neodváži robiť hocikto. Keď máte dopredu zaplatené za skupinku, tak urobíte prehliadku, ako 
urobíte. Oni si svoje peniaze musia zaslúžiť.   

Mnoho ľudí je frustrovaných zo slabej organizácie, najmä pri návšteve menších pamiatok. 
Ja by som taký výlet poňal inak. Povedzme, že si chcem pozrieť kostol v nejakom menšom meste či dedine. 

Dohodnem si vopred sprievodcu a opýtam sa ho, čo zaujímavé v okolí ešte je. Kam chodia na pivo, kde sa tam 
dá ubytovať a podobne. Vtedy zažijeme viac, ako len suchú návštevu kostola. O chvíľu sme totiž zas na ceste 
a o dve hodiny zas v inom kostole. Kontakt s domácimi je vždy na nezaplatenie. Niekedy zostať v jednom malom 
meste je väčší zážitok. Pretože dedinská krčma je vždy zážitok. (Smiech.) 

Foto: Alžbeta Mohyláková 
[Späť na obsah] 

 
 



5. 53 nových prípadov nákazy 
[09.07.2020; TV JOJ; Krimi; 19:00; Silvia Mračnová / Monika Šebová;Pavol Michalka] 

 
 

Monika Šebová, moderátorka: “Na Slovensku opäť stúpol počet pozitívne testovaných na koronavírus.” 
Pavol Michalka, moderátor: “Laboratóriá odhalili tentoraz až 53 nových prípadov. Vysoké číslo naposledy 

zaznamenali 22. apríla.” 
Silvia Mračnová, redaktorka: "Počas včerajška laboratóriá otestovali 2 284 ľudí. 53 nových prípadov pribudlo v 

siedmich krajoch, najviac v Prešovskom kraji a to 14, 12 v Košickom kraji, 11 v Bratislavskom. V Žilinskom kraji 
evidujú 10, v Trnavskom 3, v Nitrianskom 2 a v Trenčianskom kraji majú 1 nový prípad. Ide o mestá Prešov, 
Čadca, Bratislava, Košice, Trebišov, Sabinov, Košice okolie, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Gelnica, 
Spišská Nová Ves, Martin, Šaľa, Dunajská Streda, Malacky, Senec, Nové Zámky. Ide o 31 mužov a 22 žien, sú 

vo veku od 1 do 89 rokov." 
Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR: “Sú to zväčša kontakty už dohľadaných 

pozitívnych prípadov, tak isto sú aj otvorené hranice, ľudia už môžu cestovať. Čiže aj tieto cestovateľské 
anamnézy sú jedny z príčin, prečo ten počet pozitívne testovaných narastá.” 

Silvia Mračnová: “V nemocniciach je hospitalizovaných 10 pacientov, 7 z nich majú potvrdené ochorenie 
COVID-19. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú 3 a na pľúcnej ventilácii je 1 pacient. Nepribudlo žiadne 
úmrtie. Sedemdňový kĺzavý medián má hodnotu 20. Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú podľa 
ministerstva ohniská podchytené a nastavené sú aj protiepidemické opatrenia.” 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Nárastom nakazených sa zaoberal aj premiér. Avizuje nové opatrenia 
[09.07.2020; ta3.com; Slovensko; 16:49; TA3 SITA TASR] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1187505/narastom-nakazenych-sa-zaoberal-aj-premier-avizuje-nove-
opatrenia.html 

 
 

Počet nových prípadov na Slovensku výrazne narástol, čo vyvolalo obavy z príchodu druhej vlny pandémie. 
Situáciou sa zaoberal aj Igor Matovič s krízovým štábom. Premiér uviedol, že sa informoval o tom, ako štát 
situáciu zvláda. V najbližších dňoch zrejme prijmú nové, prísnejšie opatrenia. 

Tri druhy nových prípadov 
Slovensko je súčasťou otvorenej Európy a, ako zdôraznil premiér, “jediná zbraň, ktorú máme v rukách, je 

zodpovednosť nás všetkých.” Hlavný hygienik Ján Mikas rozdelil nové prípady do troch skupín: 1) importované 
prípady 2) úzke, resp. rodinné väzby 3) roztrúsené prípady, ktoré sú pod epidemiologickým dohľadom. Mikas 
vyzval ľudí, aby sa zdržali organizácie veľkých rodinných osláv. Čo sa týka dovoleniek, občania by si mali podľa 
Mikasa uvedomiť, že sa majú aj v cudzine čo najviac chrániť. Minister zdravotníctva Marek Krajčí vyzval 
nemocnice, aby testovali pacientov, ktorých budú operovať. Testy budú hradené z eurofondov. 

Najviac prípadov za dlhú dobu 
Na Slovensku pribudlo až 53 nových prípadov, najviac za posledné mesiace. Vyvolalo to odôvodnené obavy z 

príchodu druhej vlny nákazy. Zodpovední situáciu pozorne sledujú, avšak tvrdia, že ju majú pod 
kontrolou."Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Prešov (12), Čadca (9), Bratislava (9), Košice (5), 
Trebišov (3), Sabinov (2), Košice – okolie (2), Piešťany (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Gelnica (1), Spišská 
Nová Ves (1), Martin (1), Šaľa (1), Dunajská Streda (1), Malacky (1), Senec (1), Nové Zámky (1). Je medzi nimi 

31 mužov a 22 žien. Sú vo veku od jedného do 89 rokov," spresnilo ministerstvo zdravotníctva.Článok budeme 
aktualizovať. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Krajniak sa pripravuje na druhú vlnu Covid-19, pre zariadenia sociálnych 

služieb vydal usmernenie 
[09.07.2020; webnoviny.sk; Ekonomika; 14:22; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/krajniak-sa-pripravuje-na-druhu-vlnu-covid-19-pre-zariadenia-socialnych-
sluzieb-vydal-usmernenie/ 
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Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa pripravuje na druhú vlnu pandémie v zariadeniach 
sociálnych služieb. Na štvrtkovom brífingu to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. V 
pondelok 6. júla vydal minister práce pre zariadenia sociálnych služieb usmernenie k príprave na prípadnú druhú 
vlnu pandémie. 

Riaditeľom zariadení dôveruje 
„Vydali sme toto usmernenie vo forme odporúčania, nie príkazu,“ povedal. Šéfom zariadení sociálnych služieb 

dôveruje, keďže počas prvej vlny pandémie sa správali podľa Krajniaka veľmi zodpovedne. 
Riaditelia zariadení majú preto právomoc jednotlivé opatrenia sprísniť alebo zjemniť, podľa aktuálnej situácie v 

danom regióne. „Po otvorení hraníc je zvýšená pravdepodobnosť lokálnych ohnísk nákazy,“ zdôraznil minister. 
Každé zariadenie dostalo podľa Krajniaka pokyn zanalyzovať opatrenia prijaté počas prvej vlny pandémie a 

vyhodnotiť ich efekt. „Majú tiež sledovať a spracovať podklady k príprave na prípadné zhoršenie epidemiologickej 
situácie,“ povedal. Zariadenia majú tiež zadefinovať opatrenia pre prípad, že sa v konkrétnom okrese zhorší 
epidemiologická situácia. 

Rezerva na ochranné pomôcky 
„Ak v niektorom okrese bude zhoršená epidemiologická situácia, tak by to sprísnenie opatrení robili 

preventívne všetky zariadenia sociálnych služieb,“ tvrdí. Zariadenia by mali mať podľa Krajniaka 14-dňovú 
rezervu ochranných pomôcok. „Každé zariadenie má rezervu na niekoľko dní,“ povedal. 

Dočasne by sa podľa ministra mali zrušiť spoločenské podujatia a skupinové terapie pre klientov zariadení. 
Ambulantným zariadeniam sociálnych služieb minister odporučil, aby obmedzili počet svojich klientov alebo 
skrátili čas ich pobytu v týchto zariadeniach. Osoba sprevádzajúca klienta by okrem toho mala klienta sprevádzať 
len po samotné zariadenie. 

V stredu pribudlo 53 nových prípadov koronavírusu. Premiér Igor Matovič to uviedol na sociálnej sieti. „Príliš 
veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. Bohužiaľ,“ konštatoval. Počet osôb 
pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 tak po stredajšom testovaní stúpol na 1 851. 

Laboratória vykonali státisíce testov 
Laboratóriá za uplynulý deň otestovali takmer 2 300 vzoriek, spolu urobili už takmer 224-tisíc testov. Chorobe 

nepodľahla žiadna ďalšia osoba, vyliečili sa ďalší štyria pacienti. Celkovo sa doposiaľ uzdravilo 1 477 ľudí. 
Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk. 

V stredu pribudlo 12 nových prípadov v okrese Prešov, zhodne po deväť v okresoch Bratislava a Čadca a päť 
v okrese Košice. Tri nové prípady eviduje okres Trebišov, po dva Košice-okolie, Piešťany a Sabinov. 

Po jednom novom prípade zaznamenali okresy Dunajská Streda, Gelnica, Malacky, Martin, Nové Mesto nad 
Váhom, Nové Zámky, Senec, Spišská Nová Ves a Šaľa. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Krajniak spomenul druhú vlnu nákazy. Vydali súbor odporúčaní 
[09.07.2020; ta3.com; Slovensko; 13:23; TA3 SITA] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1187492/krajniak-spomenul-druhu-vlnu-nakazy-vydali-subor-odporucani.html 

 
 

Ministerstvo práce sa pripravuje na druhú vlnu pandémie v zariadeniach sociálnych služieb. Na brífingu to 
uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. 6. júla vydal minister práce pre zariadenia 
sociálnych služieb usmernenie k príprave na prípadnú druhú vlnu pandémie. 

Je to na riaditeľoch 
“Vydali sme toto usmernenie vo forme odporúčania, nie príkazu,” povedal. Šéfom zariadení sociálnych služieb 

dôveruje, keďže počas prvej vlny pandémie sa správali podľa Krajniaka veľmi zodpovedne. Riaditelia zariadení 
majú preto právomoc jednotlivé opatrenia sprísniť alebo zjemniť, podľa aktuálnej situácie v danom regióne. “Po 
otvorení hraníc je zvýšená pravdepodobnosť lokálnych ohnísk nákazy,” zdôraznil minister.Každé zariadenie 
dostalo podľa Krajniaka pokyn zanalyzovať opatrenia prijaté počas prvej vlny pandémie a vyhodnotiť ich efekt. 
“Majú tiež sledovať a spracovať podklady k príprave na prípadné zhoršenie epidemiologickej situácie,” povedal. 
Zariadenia majú tiež zadefinovať opatrenia pre prípad, že sa v konkrétnom okrese zhorší epidemiologická 
situácia. “Ak v niektorom okrese bude zhoršená epidemiologická situácia, by to sprísnenie opatrení robili 
preventívne všetky zariadenia sociálnych služieb,” tvrdí. 

Zariadenia by mali mať podľa Krajniaka 14-dňovú rezervu ochranných pomôcok. “Každé zariadenie má 
rezervu na niekoľko dní,” povedal. Dočasne by sa podľa ministra mali zrušiť spoločenské podujatia a skupinové 
terapie pre klientov zariadení. Ambulantným zariadeniam sociálnych služieb minister odporučil, aby obmedzili 
počet svojich klientov alebo skrátili čas ich pobytu v týchto zariadeniach. Osoba sprevádzajúca klienta by okrem 
toho mala klienta sprevádzať len po samotné zariadenie. 

Od Prešova po Bratislavu 
V stredu pribudlo 53 nových prípadov koronavírusu. Premiér Igor Matovič to uviedol na sociálnej sieti. “Príliš 

veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. Bohužiaľ,” konštatoval. Počet osôb 
pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 tak po stredajšom testovaní stúpol na 1 851. Laboratóriá za 
uplynulý deň otestovali takmer 2 300 vzoriek, spolu urobili už takmer 224-tisíc testov. Chorobe nepodľahla žiadna 

https://www.ta3.com/clanok/1187492/krajniak-spomenul-druhu-vlnu-nakazy-vydali-subor-odporucani.html


ďalšia osoba, vyliečili sa ďalší štyria pacienti. Celkovo sa doposiaľ uzdravilo 1 477 ľudí. Informovalo o tom 
Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk. 

V stredu pribudlo 12 nových prípadov v okrese Prešov, zhodne po deväť v okresoch Bratislava a Čadca a päť 
v okrese Košice. Tri nové prípady eviduje okres Trebišov, po dva Košice-okolie, Piešťany a Sabinov. Po jednom 
novom prípade zaznamenali okresy Dunajská Streda, Gelnica, Malacky, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Nové 
Zámky, Senec, Spišská Nová Ves a Šaľa. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Krajniak sa pripravuje na druhú vlnu Covid-19, pre zariadenia sociálnych 

služieb vydal usmernenie 
[09.07.2020; 24hod.sk; Ekonomika; 12:23; redakcia] 
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Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa pripravuje na druhú vlnu pandémie v zariadeniach 
sociálnych … 

9.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa pripravuje na druhú vlnu 
pandémie v zariadeniach sociálnych služieb. Na štvrtkovom brífingu to uviedol minister práce, sociálnych vecí a 
rodiny Milan Krajniak . V pondelok 6. júla vydal minister práce pre zariadenia sociálnych služieb usmernenie k 
príprave na prípadnú druhú vlnu pandémie. 

Riaditeľom zariadení dôveruje 
“Vydali sme toto usmernenie vo forme odporúčania, nie príkazu,” povedal. Šéfom zariadení sociálnych služieb 

dôveruje, keďže počas prvej vlny pandémie sa správali podľa Krajniaka veľmi zodpovedne. 
Riaditelia zariadení majú preto právomoc jednotlivé opatrenia sprísniť alebo zjemniť, podľa aktuálnej situácie v 

danom regióne. “Po otvorení hraníc je zvýšená pravdepodobnosť lokálnych ohnísk nákazy,” zdôraznil minister. 
Každé zariadenie dostalo podľa Krajniaka pokyn zanalyzovať opatrenia prijaté počas prvej vlny pandémie a 

vyhodnotiť ich efekt. “Majú tiež sledovať a spracovať podklady k príprave na prípadné zhoršenie epidemiologickej 
situácie,” povedal. Zariadenia majú tiež zadefinovať opatrenia pre prípad, že sa v konkrétnom okrese zhorší 
epidemiologická situácia. 

Rezerva na ochranné pomôcky 
“Ak v niektorom okrese bude zhoršená epidemiologická situácia, tak by to sprísnenie opatrení robili 

preventívne všetky zariadenia sociálnych služieb,” tvrdí. Zariadenia by mali mať podľa Krajniaka 14-dňovú 
rezervu ochranných pomôcok. “Každé zariadenie má rezervu na niekoľko dní,” povedal. 

Dočasne by sa podľa ministra mali zrušiť spoločenské podujatia a skupinové terapie pre klientov zariadení. 
Ambulantným zariadeniam sociálnych služieb minister odporučil, aby obmedzili počet svojich klientov alebo 
skrátili čas ich pobytu v týchto zariadeniach. Osoba sprevádzajúca klienta by okrem toho mala klienta sprevádzať 
len po samotné zariadenie. 

V stredu pribudlo 53 nových prípadov koronavírusu. Premiér Igor Matovič to uviedol na sociálnej sieti. “Príliš 
veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. Bohužiaľ,” konštatoval. Počet osôb 
pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 tak po stredajšom testovaní stúpol na 1 851. 

Laboratória vykonali státisíce testov 
Laboratóriá za uplynulý deň otestovali takmer 2 300 vzoriek, spolu urobili už takmer 224-tisíc testov. Chorobe 

nepodľahla žiadna ďalšia osoba, vyliečili sa ďalší štyria pacienti. Celkovo sa doposiaľ uzdravilo 1 477 ľudí. 
Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk. 

V stredu pribudlo 12 nových prípadov v okrese Prešov, zhodne po deväť v okresoch Bratislava a Čadca a päť 
v okrese Košice. Tri nové prípady eviduje okres Trebišov, po dva Košice-okolie, Piešťany a Sabinov. 

Po jednom novom prípade zaznamenali okresy Dunajská Streda, Gelnica, Malacky, Martin, Nové Mesto nad 
Váhom, Nové Zámky, Senec, Spišská Nová Ves a Šaľa. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Situácia so šírením koronavírusu je pod kontrolou, upokojuje ministerstvo 

zdravotníctva 
[09.07.2020; etrend.sk; Správy; 11:13; TASR] 

 
https://www.trend.sk/spravy/situacia-sirenim-koronavirusu-je-kontrolou-upokojuje-ministerstvo-
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Ministerstvo to uviedlo na sociálnej sieti po tom, čo v krajine v stredu (8. 7.) pribudlo 53 nových prípadov 
ochorenia Covid-19 

Situácia so šírením nového koronavírusu na Slovensku je pod kontrolou. Regionálne úrady verejného 
zdravotníctva majú podľa ministerstva podchytené ohniská a nastavené sú protiepidemické opatrenia. Situáciu 
však priebežne rezort monitoruje a bude aktuálne informovať. 

„Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Prešov (12), Čadca (9), Bratislava (9), Košice (5), Trebišov (3), 
Sabinov (2), Košice - okolie (2), Piešťany (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Gelnica (1), Spišská Nová Ves (1), 

Martin (1), Šaľa (1), Dunajská Streda (1), Malacky (1), Senec (1), Nové Zámky (1). Je medzi nimi 31 mužov a 22 
žien. Sú vo veku od jedného do 89 rokov,“ spresnilo ministerstvo. 

Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) ešte pred zverejnením stredajších štatistík informoval o počte 
nových prípadov na sociálnej sieti s tým, že je to „príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na 
zodpovednosť ľudí“. 

Na Slovensku pribudlo v stredu 53 nových pozitívne testovaných prípadov ochorenia Covid-19, urobilo sa 2 
284 testov. Laboratóriá doteraz realizovali celkovo 223 778 testov. Hospitalizovaných je desať pacientov, u 
siedmich bolo ochorenie Covid-19 potvrdené. Na JIS sú traja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii jeden. Z 
ochorenia sa už vyliečilo 1 477 ľudí, z nich 201 bolo hospitalizovaných a 1 276 sa vyliečilo v domácej izolácii. Od 
prepuknutia ochorenia bolo na Slovensku 1 851 pozitívne testovaných osôb. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym 
testom na nový koronavírus zostáva 28. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Ministerstvo zdravotníctva reaguje na situáciu so šírením koronavírusu: 

Detaily o nakazených 
[09.07.2020; cas.sk; Čas.sk; 11:10; TASR] 
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koronavirusu-detaily-o-nakazenych/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Situácia so šírením nového koronavírusu na Slovensku je pod kontrolou. 
Uviedlo to na sociálnej sieti ministerstvo zdravotníctva po tom, čo v krajine v stredu (8. 7.) pribudlo 53 nových 

prípadov ochorenia COVID-19. Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú podľa ministerstva podchytené 
ohniská a nastavené sú protiepidemické opatrenia. Situáciu však priebežne rezort monitoruje a bude aktuálne 
informovať. 

Fotogaléria 
4 
fotiek v galérii 
"Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Prešov (12), Čadca (9), Bratislava (9), Košice (5), Trebišov (3), 

Sabinov (2), Košice - okolie (2), Piešťany (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Gelnica (1), Spišská Nová Ves (1), 

Martin (1), Šaľa (1), Dunajská Streda (1), Malacky (1), Senec (1), Nové Zámky (1). Je medzi nimi 31 mužov a 22 
žien. Sú vo veku od jedného do 89 rokov," spresnilo ministerstvo. 

Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) ešte pred zverejnením stredajších štatistík informoval o počte 
nových prípadov na sociálnej sieti s tým, že je to “príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na 
zodpovednosť ľudí”. 

Na Slovensku pribudlo v stredu 53 nových pozitívne testovaných prípadov ochorenia COVID-19, urobilo sa 
2284 testov. Laboratóriá doteraz realizovali celkovo 223.778 testov. Hospitalizovaných je desať pacientov, u 
siedmich bolo ochorenie COVID-19 potvrdené. Na JIS sú traja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii jeden. Z 
ochorenia sa už vyliečilo 1477 ľudí, z nich 201 bolo hospitalizovaných a 1276 sa vyliečilo v domácej izolácii. Od 
prepuknutia ochorenia bolo na Slovensku 1851 pozitívne testovaných osôb. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym 
testom na nový koronavírus zostáva 28. 

0 
Foto: 
Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí Zdroj: TASR 
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12. Emelkedő fertőzésszám – Az egészségügyi tárca úgy érzi: ura a helyzetnek 
[09.07.2020; bumm.sk; Belföld; 11:09; bum/facebok] 
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Ellenőrzés alatt áll a COVID-19 járványhelyzet – a regionális közegészségügyi hivatalok ismerik a 
fertőzésgócokat és intézkedéseket foganatosítottak a kór további terjedése ellen – írta az egészségügyi 
minisztérium a Facebook-oldalán a tegnapi 53 új koronavírus-fertőzött hírére reagálva. 

BUMM-HÍR 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a helyzet alakulását és tájékoztatni fogunk róla – írta a bejegyzésében az 

egészségügyi tárca. 
Rendkívüli helyzet 120. nap: 53 új fertőzöttet regisztráltak Szlovákiában 
2020. július 9. 
Szerdán 53 új fertőzöttet diagnosztizáltak Szlovákiában, s összesen 2284 tesztet végeztek el. Igor Matovič 

miniszterelnök szerint ez a szám túl magas ahhoz, hogy továbbra is csak az emberek felelősségérzetében 
bízzunk. Először adtak be remdezivir hatóanyagot tartalmazó gyógyszert egy betegnek a Pozsonyi Egyetemi 
Kórházban (UNB). 

A közelményben szerepel az is, melyik járásokban tesztelték az új fertőzötteket. Az Eperjesi járásban 12 új 
fertőzöttet diagnosztizáltak szerdán, a csacaiban (Čadca) 9-et, a pozsonyiban 9-et, a kassaiban 5-öt, a 
tőketerebesiben (Trebišov) 3-at, a kisszebeniben (Sabinov) 2-t; Kassa-vidéki járás 2, Pöstyéni járás (Piešťany) 2, 
Vágújhelyi járás (Nové Mesto nad Váhom) 1, Gölnicbányai járás (Gelnica) 1, Iglói járás (Spišská Nová Ves) 1, 

Turócszentmártoni járás (Martin) 1, Vágsellyei járás 1, Dunaszerdahelyi járás 1, Malackai járás 1, Szenci járás 1, 
Érsekújvári járás 1. A fertőzöttek között 31 férfi és 22 nő van – az életkoruk 1 és 89 év között van – áll a 
közleményben. 

Pozsony: Először kezeltek koronavírusos beteget remdezivir hatóanyagú gyógyszerrel 
2020. július 9. 
Először adtak be remdezivir hatóanyagot tartalmazó gyógyszert egy betegnek a Pozsonyi Egyetemi 

Kórházban (UNB). Ez a hatóanyag megakadályozza a koronavírus szaporodását az emberi szervezetben – 
tájékoztatta a TASR hírügynökséget Eva Kliská, a kórház szóvivője. 

(bumm/facebook) 
Hitelesen, gyorsan, pontosan, de szenzációhajhászás nélkül igyekszünk magyarul tájékoztatni a szlovákiai 

magyarokat érintő eseményekről. Kollégáinkkal továbbra is az Önök szolgálatában állunk, végezzük közérdekű 
munkánkat, de ehhez az Önök segítségére is szükségünk lesz. Ahogy olvasóink számíthatnak ránk a nehéz 
időkben, úgy mi is számítunk olvasóinkra. 

Kérjük, támogassa a BUMM.sk működését, akár egy euró is számít! Köszönjük! 
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13. Situácia je pod kontrolou 
[09.07.2020; Rádio Košice; Správy; 11:00; Redakcia] 

 
 

Redaktorka: 
„Z 2 284 otestovaných ľudí bolo včera 53 pozitívnych. Počet nakazených koronavírusom na Slovensku sa tak 

zvýšil na 1 851. Pozitívne testovaní boli v rámci východného Slovenska vyšetrení v okrese Prešov, kde pribudlo 
12 nových prípadov, piati v Košiciach, traja v okrese Trebišov, dvaja v okrese Sabinov a Košice-okolie, po jednom 
v okrese Gelnica a Spišská Nová Ves. Medzi novými prípadmi zo včera je 31 mužov a 22 žien. Sú vo veku od 

jedného do 89 rokov. Údaje zverejnilo ministerstvo zdravotníctva s tým, že situácia so šírením koronavírusu na 
Slovensku je pod kontrolou. Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú podľa rezortu všetky ohniská 
podchytené a nastavené sú protiepidemické opatrenia. Situáciu rezort priebežne monitoruje a informácie bude 
aktualizovať.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Ministerstvo zdravotníctva: Situácia s koronavírusom je pod kontrolou, 

nové prípady sú z týchto krajov 
[09.07.2020; dobrenoviny.sk; 10:55; TASR] 
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Situácia so šírením nového koronavírusu na Slovensku je pod kontrolou. 
Na snímke minister zdravotníctva SR Marek Krajčí — Foto: TASR/Martin Baumann 
Bratislava 9. júla (TASR) – Situácia so šírením nového koronavírusu na Slovensku je pod kontrolou. Uviedlo 

to na sociálnej sieti ministerstvo zdravotníctva po tom, čo v krajine v stredu (8. 7.) pribudlo 53 nových prípadov 
ochorenia COVID-19. 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú podľa ministerstva podchytené ohniská a nastavené sú 
protiepidemické opatrenia. Situáciu však priebežne rezort monitoruje a bude aktuálne informovať. 

„Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Prešov (12), Čadca (9), Bratislava (9), Košice (5), Trebišov (3), 
Sabinov (2), Košice – okolie (2), Piešťany (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Gelnica (1), Spišská Nová Ves (1), 

Martin (1), Šaľa (1), Dunajská Streda (1), Malacky (1), Senec (1), Nové Zámky (1). Je medzi nimi 31 mužov a 22 
žien. Sú vo veku od jedného do 89 rokov," spresnilo ministerstvo. 

Prečítajte si tiež: 
Na Slovensku pribudlo 53 nových prípadov koronavírusu 
Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) ešte pred zverejnením stredajších štatistík informoval o počte 

nových prípadov na sociálnej sieti s tým, že je to „príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na 
zodpovednosť ľudí“. 

Na Slovensku pribudlo v stredu 53 nových pozitívne testovaných prípadov ochorenia COVID-19, urobilo sa 
2284 testov. Laboratóriá doteraz realizovali celkovo 223 778 testov. Hospitalizovaných je desať pacientov, u 
siedmich bolo ochorenie COVID-19 potvrdené. Na JIS sú traja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii jeden. 

Z ochorenia sa už vyliečilo 1477 ľudí, z nich 201 bolo hospitalizovaných a 1276 sa vyliečilo v domácej izolácii. 
Od prepuknutia ochorenia bolo na Slovensku 1851 pozitívne testovaných osôb. Počet úmrtí pacientov s 
pozitívnym testom na nový koronavírus zostáva 28. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Nákazu máme pod kontrolou, tvrdí MZ po rekordných číslach 
[09.07.2020; ta3.com; Slovensko; 10:44; TA3 TASR] 
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Na Slovensku pribudlo najviac nakazených za posledné mesiace, premiér Igor Matovič naznačuje sprísnenie 
opatrení, ministerstvo zdravotníctva však upokojuje, že pandemická situácia je u nás “pod kontrolou”. 

Ohniská majú podchytené 
Situácia so šírením nového koronavírusu na Slovensku je pod kontrolou. Uviedlo to na sociálnej sieti 

ministerstvo zdravotníctva po tom, čo v krajine pribudlo 53 nových prípadov ochorenia COVID-19. Regionálne 
úrady verejného zdravotníctva majú podľa ministerstva podchytené ohniská a nastavené sú protiepidemické 
opatrenia. Situáciu však priebežne rezort monitoruje a bude aktuálne informovať."Pozitívne testovaní boli 
vyšetrení v okresoch Prešov (12), Čadca (9), Bratislava (9), Košice (5), Trebišov (3), Sabinov (2), Košice – okolie 
(2), Piešťany (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Gelnica (1), Spišská Nová Ves (1), Martin (1), Šaľa (1), Dunajská 

Streda (1), Malacky (1), Senec (1), Nové Zámky (1). Je medzi nimi 31 mužov a 22 žien. Sú vo veku od jedného 
do 89 rokov," spresnilo ministerstvo. 

Podľa premiéra je to príliš veľa 
Predseda vlády Igor Matovič ešte pred zverejnením stredajších štatistík informoval o počte nových prípadov 

na sociálnej sieti s tým, že je to “príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť 
ľudí”.Na Slovensku pribudlo v stredu 53 nových pozitívne testovaných prípadov ochorenia COVID-19, urobilo sa 
2284 testov. Laboratóriá doteraz realizovali celkovo 223.778 testov. Hospitalizovaných je desať pacientov, u 
siedmich bolo ochorenie COVID-19 potvrdené. Na JIS sú traja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii jeden. Z 
ochorenia sa už vyliečilo 1477 ľudí, z nich 201 bolo hospitalizovaných a 1276 sa vyliečilo v domácej izolácii. Od 
prepuknutia ochorenia bolo na Slovensku 1851 pozitívne testovaných osôb. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym 
testom na nový koronavírus zostáva 28. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Koronavírus: Na Slovensku pribudli desiatky nakazených, Matovič nevylúčil 

sprísnenie opatrení 
[09.07.2020; webnoviny.sk; Ostatné; 09:55; redakcia] 

https://www.ta3.com/clanok/1187480/nakazu-mame-pod-kontrolou-tvrdi-mz-po-rekordnych-cislach.html


 
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/koronavirus-na-slovensku-pribudli-desiatky-nakazenych-
matovic-nevylucil-sprisnenie-opatreni/ 

 
 

aktualizované 9. júla 9:54 
Za posledný deň (streda) na Slovensku pribudlo 53 prípadov nového koronavírusu. Ako informuje ministerstvo 

zdravotníctva je medzi nimi 31 mužov, 22 žien a sú vo veku od jedného do 89 rokov. 
„Príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. Bohužiaľ,“ konštatoval 

premiér Igor Matovič (OĽaNO) na sociálnej sieti Facebook. Vyšší denný prírastok sme mali naposledy 22. apríla, 
kedy ich bolo 81. 

Najviac nových prípadov má okres Prešov 
V stredu otestovali 2284 ľudí a počet testov na Slovensku sa už dostal na číslo 223 778. 
V stredu pribudlo 12 nových prípadov v okrese Prešov, zhodne po deväť v okresoch Bratislava a Čadca a päť 

v okrese Košice. Tri nové prípady eviduje okres Trebišov, po dva Košice-okolie, Piešťany a Sabinov. Po jednom 
novom prípade zaznamenali okresy Dunajská Streda, Gelnica, Malacky, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Nové 
Zámky, Senec, Spišská Nová Ves a Šaľa. 

Celkový počet infikovaných od začiatku pandémie tak stúpol na 1851. 
Na JIS sú traja pacienti 
V súvislosti s koronavírusom je na Slovensku hospitalizovaných 10 ľudí. „U siedmich bolo ochorenie COVID-

19 potvrdené, na JIS sú traja pacienti a na umelej pľúcnej ventilácii jeden,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva. 
Celkový počet vyliečených pacientov od začiatku pandémie vzrástol o štyroch na 1477. „Z nich 201 bolo 

hospitalizovaných a 1276 sa vyliečilo v domácej izolácii,“ priblížil rezort zdravotníctva. 
Za posledných sedem dní na Slovensku pribudlo 151 pozitívnych testov (streda – 53, utorok – 31, pondelok – 

2, nedeľa – 1 ,sobota – 15, piatok – 29, štvrtok – 20). 
Slovensko už dlhodobo neeviduje žiadne úmrtie pacienta s pozitívnym testom na ochorenie Covid-19 a stále 

ich tak máme 28. 
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17. Mapa šírenia koronavírusu na Slovensku: Polovica z nových prípadov je z 

východu, vzrástla aj Bratislava 
[09.07.2020; hnonline.sk; Slovensko; 09:54; red] 

 
https://slovensko.hnonline.sk/2117405-mapa-ako-sa-siri-koronavirus-slovensko 

 
 

Graf ukazuje, ako sa epidémia vyvíja deň po dni a mapa zobrazuje rozloženie jednotlivých prípadov po 
krajine. 

Koronavírus sa na Slovensku objavil prvýkrát 6. marca 2020. Odvedy sa počet nakazených ochorením COVID 
19 vyšplhal na štvorciferné číslo. 

Počas šírenia nákazy koronavírusu sa na Slovensku vymenila vláda. Petra Pellegriniho na poste premiéra 
vystriedal Igor Matovič. Ten od nástupu do funkcie zdôrazňuje potrebuje väčšieho testovania pacientov, ktorí 
majú podozrenie na ochorenie. 

Prehľad nových pozitívnych prípadov podľa okresov (k 8. júlu 2020): 
Prešov - 12 
Bratislava - 9 
Čadca - 9 
Košice - 5 
Trebišov - 3 
Košice okolie - 2 
Piešťany - 2 
Sabinov - 2 
Dunajská Streda - 1 
Gelnica - 1 
Malacky - 1 
Martin - 1 
Nové Mesto nad Váhom - 1 
Nové Zámky - 1 
Senec - 1 
Spišská Nová Ves - 1 

Šaľa - 1 
Ako sa epidémia na Slovensku vyvíja deň po dni, si pozrite v grafe: 

https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/koronavirus-na-slovensku-pribudli-desiatky-nakazenych-matovic-nevylucil-sprisnenie-opatreni/
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/koronavirus-na-slovensku-pribudli-desiatky-nakazenych-matovic-nevylucil-sprisnenie-opatreni/
https://slovensko.hnonline.sk/2117405-mapa-ako-sa-siri-koronavirus-slovensko


Koronavírus na Slovensku 
Infogram 
Viaceré prípady nákazy zaznamenala už každá z ôsmich slovenských žúp. Najviac ich je v Bratislave. Na 

mape si pozrite, ako sú jednotlivé prípady rozložené po krajine: 
[Späť na obsah] 

 
 

18. Viac ako 50 nových prípadov Covid-19: Matovič naznačuje sprísňovanie 

opatrení! 
[09.07.2020; dnes24.sk; Zo Slovenska; 09:13; redakcia] 

 
https://www.dnes24.sk/viac-ako-50-novych-pripadov-covid-19-matovic-naznacuje-sprisnovanie-opatreni-
365955 

 
 

Na Slovensku bolo za stredu zistených 53 nových prípadov nákazy koronavírusom. Celkovo bolo na 
Slovensku pozitívne testovaných 1 851 Slovákov. 

Počas stredy (7. 7.) bolo zistených 53 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Informoval o tom 
premiér Igor Matovič na sociálnej sieti. „53 nových prípadov. Príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať 
len na zodpovednosť ľudí. Bohužiaľ,“ napísal, čím naznačil sprísňovanie opatrení. 

Podľa Ministerstva zdravotníctva SR je situácia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 pod kontrolou. 
„Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú podchytené ohniská a nastavené sú protiepidemické opatrenia. 
Situáciu však priebežne monitorujeme a budeme aktuálne informovať,“ informovalo na sociálnej sieti. 

Celkovo Slovensko eviduje už 1 851 pozitívne testovaných ľudí. Informuje o tom aj Národné centrum 
zdravotníckych informácií na svojom webe. 

Nové zistené prípady sú z Bratislavského (11), Košického (12), Nitrianskeho (2), Prešovského (14), 
Trenčianskeho (1), Trnavského (3) a Žilinského kraja (10). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Prešov (12), Čadca (9), Bratislava (9), Košice (5), Trebišov (3), 
Sabinov (2), Košice – okolie (2), Piešťany (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Gelnica (1), Spišská Nová Ves (1), 

Martin (1), Šaľa (1), Dunajská Streda (1), Malacky (1), Senec (1), Nové Zámky (1). Je medzi nimi 31 mužov a 
22 žien, sú vo veku od 1 do 89 rokov. 

Laboratóriá vykonali za včerajší deň 2 284 testov. Pribudli ďalší štyria vyliečení pacienti, vyliečených je celkom 
1 477 ľudí. 

Nepribudlo tiež žiadne úmrtie. Na Slovensku tak vírusu doteraz podľahlo 28 ľudí. Hospitalizovaných je 
10 pacientov, u 7 bolo ochorenie Covid-19 potvrdené. Na JIS sú traja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii jeden. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Prípadov je oveľa viac. Matovič naznačil sprísnenie opatrení 
[09.07.2020; ta3.com; Slovensko; 09:08; TA3 SITA TASR ČTK] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1187468/pripadov-je-ovela-viac-matovic-naznacil-sprisnenie-opatreni.html 

 
 

Najnovšie na Slovensku pribudlo vyše 50 prípadov nákazy, informoval o tom premiér. Zároveň naznačil 
sprísnenie opatrení. V Bratislave prvýkrát podali pacientovi liek s látkou remdesivir, ktorý zabraňuje množeniu 
koronavírusu v tele človeka. Liek schválila Európska únia. Udalosti okolo pandémie s vami sledujeme online. 

9:35 Najviac nových prípadov, a to 12, pribudlo v Prešove. Deväť nových nakazených eviduje Bratislava, 
rovnako deväť má okres Čadca. Nasledujú Košice s piatimi prípadmi. Tri zaznamenali v okrese Trebišov. Dva 
nové prípady hlásia v Košiciach - okolí a v okresoch Piešťany a Sabinov. Jeden prípad nákazy majú okresy 
Dunajská Streda, Gelnica, Malacky, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Senec, Spišská Nová Ves a 

Šaľa.9:31 Po tom, ako pribudlo 53 nových nakazených, evidujeme celkovo 1798 pozitívne testovaných na nový 
koronavírus.9:30 Počas uplynulého dňa urobili spolu 2 284 testov. Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie. Informovalo o 
tom na svojej stránke Národné centrum zdravotníckych informácií.9:00 Premiér Igor Matovič na svojom 
Facebooku informoval, že máme 53 nových prípadov nákazy koronavírusom. Zároveň naznačil možné 
sprísňovanie opatrení. “53 nových prípadov. Príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na 
zodpovednosť ľudí,” napísal Matovič.8:30 Komplikáciám z choroby COVID-19 podľahlo 546 000 pacientov.8:00 
Nová verzia webstránky Pohody sprevádza online festival Pohoda in the Air, ktorý štartuje vo štvrtok večer. Gro 
programu tvorí živý prenos z letiska Trenčín, ktoré bude tento rok bez festivalových návštevníkov. Diváci však 
môžu okrem sledovania programu reagovať na výzvy. Hlavný stream je do nedele dostupný zadarmo na 
www.pohodafestival.sk, facebookovom profile a YouTube kanáli festivalu, ale aj na vybraných stránkach 

https://www.dnes24.sk/viac-ako-50-novych-pripadov-covid-19-matovic-naznacuje-sprisnovanie-opatreni-365955
https://www.dnes24.sk/viac-ako-50-novych-pripadov-covid-19-matovic-naznacuje-sprisnovanie-opatreni-365955
https://www.ta3.com/clanok/1187468/pripadov-je-ovela-viac-matovic-naznacil-sprisnenie-opatreni.html


partnerov.7:25 Starosta mesta Houston zrušil nachádzajúci zjazd Republikánskej strany v americkom štáte 
Texas. Starosta Sylvester Turner uviedol, že takéto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom ochrániť zdravie 
“zamestnancov, delegátov i verejnosti”. Upozornil pritom, že Houston je momentálne v rámci pandémie tzv. 
hotspotom. Zjazd texaskej pobočky Republikánskej strany sa mal konať 16.-18. júla v houstonskom kongresovom 
centre s kapacitou až 6000 osôb.7:00 Vo viacerých srbských mestách vrátane Belehradu vypukli v stredu večer 
protesty, na ktorých došlo k násilnostiam. Demonštrantov pobúrila reakcia vlády na pandémiu nového 
koronavírusu, neskôr však svoj hnev zamerali najmä na prezidenta Aleksandara Vučiča. Demonštranti na 
zhromaždeniach slovne útočili na Vučiča a  vyjadrovali tak frustráciu z jeho štýlu vládnutia, ktorý vnímajú ako 
autokratický.6:30 Pôvod infekcie koronavírusu u nových nakazených Slovákov je opäť zo zahraničia. Povedal to 
po rokovaní vlády minister zdravotníctva Marek Krajčí.6:00 Udalosti okolo nákazy koronavírusom sme sledovali aj 
v stredu, pozrite si súhrn. 
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20. Prípadov s COVID-19 je stále viac: Včera pribudlo na Slovensku až 53 

pacientov novým koronavírusom 
[09.07.2020; 24hod.sk; Z domova; 07:53; redakcia] 

 
https://www.24hod.sk/pripadov-s-covid-19-je-stale-viac-vcera-pribudlo-na-slovensku-az-53-pacientov-
novym-koronavirusom-cl739564.html 

 
 

Laboratóriá vykonali včera dokopy 2284 testov. 
Za stredu evidujeme na Slovensku 53 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ešte pred oficiálnymi 

výsledkami z údajov ministerstva zdravotníctva o tom informoval premiér Igor Matovič vo svojom statuse na 
Facebooku.“53 nových prípadov. Príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. 
Bohužiaľ,” napísal premiér vo štvrtok ráno. Naznačil, že by sa pre epidemiologickú situáciu v krajine opäť mohli 
vrátiť niektoré opatrenia.Laboratóriá vykonali včera dokopy 2284 testov. Z nových prípadov je najviac v okrese 
Prešov, a to 12. V Bratislave a okrese Čadca evidujú po deväť pacientov, v Košiciach pribudlo päť infikovaných, v 
okrese Trebišov traja.Po dvoch nakazených hlásia v okresoch Košice-okolie, Piešťany a Sabinov. Jeden prípad 
majú po strede v okresoch Dunajská Streda, Gelnica, Malacky, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, 
Senec, Spišská Nová Ves a Šaľa.Stúpol však aj počet vyliečených, uzdraviť sa podarilo ďalším štyrom osobám. 

Nepribudlo žiadne úmrtie.Bez zmeny je stav v nemocniciach. Naďalej je hospitalizovaných desať ľudí, pričom 
siedmi pacienti majú potvrdené ochorenie COVID-19. Traja ležia na jednotke intenzívnej starostlivosti a jeden na 
pľúcnej ventilácii.Pozitívne testovaný bol aj 71-ročný klient domova domova dôchodcov v Trenčíne. Aktuálne 
informácie hovoria o tom, že tretina ľudí z tohto zariadenia nemá potvrdený koronavírus.Sedemdňový kĺzavý 
medián stúpol na hodnotu 20. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. A Dunaszerdahelyi, a Vágsellyei, a Szenci és az Érsekújvári járásban is van 

új fertőzött 
[09.07.2020; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia] 

 
https://parameter.sk/dunaszerdahelyi-vagsellyei-szenci-es-az-ersekujvari-jarasban-van-uj-fertozott 

 
 

Több mint félszázzal nőtt a fertőzöttek száma szerdán Szlovákiában, ezért Igor Matovič kormányfő újabb 
szigorításokat helyezett kilátásba. 

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció 
Tegnap 53 személynél igazolták a koronavírus-fertőzést Szlovákiában. Ezzel 1851-re nőtt a járvány kezdete 

óta igazolt fertőzöttek száma. Szerdán 2 284 mintavételt vizsgáltak ki. 
Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának (NCZI) adatai szerint a következő járásokban igazoltak 

új fertőzést szerdán: 
- Eperjesi járás – 7 férfi, 5 nő 
- Pozsonyi járás – 6 férfi, 3 nő 
- Čadcai járás – 7 férfi, 2 nő 
- Kassa-város – 4 nő, 1 férfi 
- Tőketerebesi (Trebišov) járás – 2 férfi, 1 nő 
- Kassa-vidéki járás – 1 férfi, 1 nő 
- Pöstyéni járás – 1 férfi, 1 nő 

https://www.24hod.sk/pripadov-s-covid-19-je-stale-viac-vcera-pribudlo-na-slovensku-az-53-pacientov-novym-koronavirusom-cl739564.html
https://www.24hod.sk/pripadov-s-covid-19-je-stale-viac-vcera-pribudlo-na-slovensku-az-53-pacientov-novym-koronavirusom-cl739564.html
https://parameter.sk/dunaszerdahelyi-vagsellyei-szenci-es-az-ersekujvari-jarasban-van-uj-fertozott


- Sabinovi járás – 1 férfi, 1 nő 
- Dunaszerdahelyi járás – 1 férfi 
- Gelnicai járás – 1 férfi 
- Malacky-i járás – 1 férfi 
- Martini járás – 1 nő 
- Nové Mesto nad Váhom-i járás -1 nő 
- Érsekújvári járás – 1 férfi 
- Szenci járás – 1 férfi 
- Spišská Nová Ves-i járás – 1 nő 

- Vágsellyei járás – 1 nő 
A legfiatalabb fertőzött 1, a legidősebb 89 éves. 
Kapcsolódó cikkek: 
Annyira magas az új fertőzöttek száma, hogy Matovič újabb szigorításokat helyezett kilátásba 
KORONAVÍRUS: Több mint félszázzal nőtt a fertőzöttek száma szerdán Szlovákiában 
(parameter) 
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22. Na Starosaskej ulici v Spišskej Novej Vsi obnovujú chodník 
[09.07.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22443833/na-starosaskej-ulici-v-spisskej-novej-vsi-obnovuju-chodnik.html 

 
 

Mesto chce v najbližších rokoch zrekonštruovať celú ulicu. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Mesto Spišská Nová Ves začalo v stredu v spolupráci s mestským sociálnym 

podnikom s obnovou časti chodníka na Starosaskej ulici. 
Objednávka pre sociálny podnik bola vystavená na sumu 16 575,55 eura s DPH. 
Informoval o tom Milan Mucha z oddelenia výstavby a dopravy tamojšieho mestského úradu. 
Uzávera chodníka 
Opravovať budú úsek od hotela Metropol až po križovatku s ulicou Nad medzou v celkovej dĺžke cca 180 

metrov. 
V rámci jednotlivých prác dôjde k strhnutiu pôvodnej asfaltovej vrstvy, výmene chodníkových obrubníkov, 

zaasfaltovaniu vjazdov a k vybudovaniu bezbariérového priechodu pre chodcov. 
„Daný úsek je vysoko frekventovaný, keďže daná ulica je jedným z hlavných ťahov zo sídliska Mier do centra 

mesta. Prosíme preto občanov, aby sa v čase realizácie riadili dočasnou uzávierkou chodníka a použili chodník 
na druhej strane komunikácie,“ zdôraznil Mucha s tým, že opravu chodníka by pri ideálnom počasí mali dokončiť 
do dvoch týždňov. 

Mesto plánuje uvedenú ulicu v najbližších rokoch komplexne obnoviť vrátane cesty až po mostné teleso. 
„Pre oklieštený rozpočet pre tento rok z dôvodu koronakrízy sme museli pristúpiť zatiaľ len k rekonštrukcii 

kritického úseku,“ uzavrel Mucha. 
[Späť na obsah] 

 
 

23. Turisti sa môžu do Slovenského raja odviezť Letným turistickým busom 
[09.07.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/turisti-sa-mozu-do-slovenskeho-raja-odviezt-letnym-turistickym-
busom/2225230 

 
 

Poprad 9. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta) 
Turistické destinácie na severe i na juhu Slovenského raja v mesiacoch júl a august prepojí už tradične Letný 

bus. Ten bude opäť premávať vďaka spolupráci s dopravnou spoločnosťou eurobus, a.s. 
Ilustračné foto 
„Novinkou však je, že po množstve podnetov od turistov sa prevádzka Letného busu tento rok rozširuje okrem 

víkendov aj na celý pracovný týždeň,“ uviedol pre agentúru SITA Martin Pižem z Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj & Spiš s tým, že autobus bude vybavený aj špeciálnym cyklostojanom 
pre 14 bicyklov. Cyklostojan ako príves na prepravu bicyklov k Letnému busu kúpili v rámci projektu LAST MILE 
financovaný programom Interreg Europe. 

Možnosť naložiť a vyložiť bicykel bude na zastávkach Spišská Nová Ves – autobusová stanica, Čingov – 

parkovisko, Hrabušice – obecný úrad, Kopanec sedlo, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Dobšinský kopec a Dedinky. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22443833/na-starosaskej-ulici-v-spisskej-novej-vsi-obnovuju-chodnik.html
https://www.hlavnespravy.sk/turisti-sa-mozu-do-slovenskeho-raja-odviezt-letnym-turistickym-busom/2225230
https://www.hlavnespravy.sk/turisti-sa-mozu-do-slovenskeho-raja-odviezt-letnym-turistickym-busom/2225230


Autobus s prívesom môžu využiť aj turisti, ktorí prídu vlakom, či už od Popradu alebo Košíc, ako spôsob prepravy 
z mesta priamo do národného parku. „Mesto Spišská Nová Ves neznáša žiadne náklady spojené s prevádzkou 

busu. Po ekonomickej stránke jeho prevádzku zastrešuje dopravca v plnej výške. Turistický bus je aktivitou našej 
OOCR Slovenský raj & Spiš, v spolupráci s dopravcom eurobus, a.s. Príves na bicykle nám dali do bezplatného 
užívania v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja, Košice, n.o.“ dodal Pižem. 

Cenník prepravy Letným busom bude vychádzať zo štandardných taríf dopravcu eurobus, a.s. Grafikon spoja 
v zjednodušenej grafickej podobe môže verejnosť nájsť na: https://vraji.sk/wp-
content/uploads/2020/06/grafikon_BUS-2020.jpg 
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24. V stredu pribudlo 53 nových prípadov koronavírusu. Matovič: „Príliš veľa 

na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí“ 
[09.07.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/TASR/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/stredu-pribudlo-53-novych-pripadov-koronavirusu-uviedol-premier-
socialnej-sieti/2225534 

 
 

Bratislava 9. júla 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR) 
V stredu pribudlo 53 nových prípadov koronavírusu. Premiér Igor Matovič to uviedol na sociálnej sieti 
Na snímke Igor Matovič 
„Príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. Bohužiaľ,“ konštatoval. 
Počet osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 tak po stredajšom testovaní stúpol na 1 851. 
Laboratóriá za uplynulý deň otestovali takmer 2 300 vzoriek, spolu urobili už takmer 224-tisíc testov. 
Chorobe nepodľahla žiadna ďalšia osoba, vyliečili sa ďalší štyria pacient. Celkovo sa doposiaľ uzdravilo 1 477 

ľudí. Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk. 
Počet hospitalizovaných pacientov podľa korona.gov.sk zostáva na čísle desať. U siedmich z nich bolo 

ochorenie COVID-19 potvrdené. Z toho sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti traja pacienti, jeden potrebuje 
umelú pľúcnu ventiláciu. 

Kĺzavý medián stúpol na hodnotu 20. 
V stredu pribudlo 12 nových prípadov v okrese Prešov, zhodne po deväť v okresoch Bratislava a Čadca a päť 

v okrese Košice. Tri nové prípady eviduje okres Trebišov, po dva Košice-okolie, Piešťany a Sabinov. Po jednom 
novom prípade zaznamenali okresy Dunajská Streda, Gelnica, Malacky, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Nové 
Zámky, Senec, Spišská Nová Ves a Šaľa. Je medzi nimi 31 mužov a 22 žien. Sú vo veku od jedného do 89 

rokov,“ spresnilo ministerstvo zdravotnícvtva. 
Situácia so šírením nového koronavírusu na Slovensku je podľa Ministerstva zdravotníctva pod kontrolou 
Situácia so šírením nového koronavírusu na Slovensku je pod kontrolou. Uviedlo to na sociálnej sieti 

ministerstvo zdravotníctva. 
Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú podľa ministerstva podchytené ohniská a nastavené sú 

protiepidemické opatrenia. 
Situáciu však priebežne rezort monitoruje a bude aktuálne informovať. 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Na Slovensku v utorok pribudlo 53 prípadov ochorenia COVID-19, jeden z 

Nového Mesta nad Váhom 
[09.07.2020; mytrencin.sme.sk; Trenčín / Spravodajstvo; 00:00; red] 

 
https://mytrencin.sme.sk/c/22443676/na-slovensku-v-utorok-pribudlo-53-pripadov-ochorenia-covid-19-
jeden-z-noveho-mesta-nad-vahom.html 

 
 

Z Nového Mesta nad Váhom je jeden prípad. Nepribudlo žiadne nové úmrtie. Celkovo na Slovensku zomrelo 
28 pacientov s ochorením Covid-19. 

TRENČÍN. Na Slovensku pribudlo 53 nakazených koronavírusom. Laboratóriá otestovali 2 284 vzoriek. 
Doteraz sa tak na Slovensku nakazilo celkovo 1 851 ľudí. 

Dvanásť pozitívnych prípadov pochádza z okresu Prešov, deväť z okresu Bratislava, deväť z okresu Čadca, 
päť prípadov z okresu Košice, ďalších päť okres Trebišov, dva prípady Košice - okolie, dva nové prípady sú z 
okresu Piešťany, dva okres Sabinov, po jednom prípade okres Dunajská Streda, Gelnica, Malacky, Martin, Nové 
Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Senec, Spišská Nová Ves a jeden prípad z okresu Šaľa. 

https://www.hlavnespravy.sk/stredu-pribudlo-53-novych-pripadov-koronavirusu-uviedol-premier-socialnej-sieti/2225534
https://www.hlavnespravy.sk/stredu-pribudlo-53-novych-pripadov-koronavirusu-uviedol-premier-socialnej-sieti/2225534
https://mytrencin.sme.sk/c/22443676/na-slovensku-v-utorok-pribudlo-53-pripadov-ochorenia-covid-19-jeden-z-noveho-mesta-nad-vahom.html
https://mytrencin.sme.sk/c/22443676/na-slovensku-v-utorok-pribudlo-53-pripadov-ochorenia-covid-19-jeden-z-noveho-mesta-nad-vahom.html


Nepribudlo žiadne nové úmrtie. Celkovo na Slovensku zomrelo 28 pacientov s ochorením Covid-19. 
Z nákazy sa vyliečili ďalší štyria ľudia, spolu je už 1 477 vyliečených pacientov. 
Počet hospitalizovaných pacientov podľa korona.gov.sk zostáva na čísle desať. U siedmich z nich bolo 

ochorenie COVID-19 potvrdené. 
Z toho sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti traja pacienti, jeden potrebuje umelú pľúcnu ventiláciu. 

Kĺzavý medián stúpol na hodnotu 20. 
[Späť na obsah] 

 
 

26. Na Slovensku v stredu pribudlo 53 prípadov ochorenia COVID-19 
[09.07.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/na-slovensku-v-utorok-pribudlo-53-pripa/479384-clanok.html 

 
 

Ilustračná fotografia Foto: teraz.sk 
Celkovo krajina doteraz eviduje 1851 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
,aktualizované 
Bratislava 9. júla (TASR) - V stredu (8. 7.) na Slovensku pribudlo 53 prípadov nákazy novým koronavírusom. 

Celkovo krajina doteraz eviduje 1851 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné 
centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Situácia so šírením nového 
koronavírusu na Slovensku je pod kontrolou. Uviedlo to na sociálnej sieti ministerstvo zdravotníctva. Regionálne 
úrady verejného zdravotníctva majú podľa ministerstva podchytené ohniská a nastavené sú protiepidemické 
opatrenia. Situáciu však priebežne rezort monitoruje a bude aktuálne informovať. Z 53 nových prípadov je 14 z 
Prešovského kraja, 12 z Košického kraja, 11 z Bratislavského kraja. V Žilinskom kraji evidujú desať, v Trnavskom 
kraji tri, v Nitrianskom kraji dva prípady a v Trenčianskom kraji jeden nový prípad. Pozitívne testovaní boli 
vyšetrení v okresoch: Prešov (12), Čadca (9), Bratislava (9), Košice (5), Trebišov (3), Sabinov (2), Košice – okolie 
(2), Piešťany (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Gelnica (1), Spišská Nová Ves (1), Martin (1), Šaľa (1), Dunajská 

Streda (1), Malacky (1), Senec (1), Nové Zámky (1). Je medzi nimi 31 mužov a 22 žien, sú vo veku od 1 do 89 
rokov. 

Ešte pred zverejnením stredajších štatistík informoval o počte nových prípadov na sociálnej sieti predseda 
vlády Igor Matovič (OĽaNO). “Príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. 
Bohužiaľ,” uviedol premiér. Dosiaľ sa vykonalo 223.778 testov, pričom počas stredy laboratóriá otestovali 2284 
vzoriek. Celkovo sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo 1477 ľudí, v stredu pribudli štyria vyliečení pacienti. 
Hospitalizovaných je desať osôb, z toho v siedmich prípadoch ide o ľudí s potvrdeným ochorením COVID-19. Na 
jednotkách intenzívnej starostlivosti sú traja a na pľúcnej ventilácii jeden pacient. Na Slovensku počas stredy 
nepribudlo úmrtie pacienta s pozitívnym testom na nový koronavírus. Celkový počet úmrtí je dosiaľ 28. 
Sedemdňový kĺzavý medián je aktuálne na hodnote 20. Mesto Trenčín informovalo na sociálnej sieti, že v 
zariadení sociálnych služieb na Piaristickej ulici bol pozitívne testovaný klient. “V zariadení je vyhlásená 
karanténa, ktorá platí aj pre časť zamestnancov. V tomto čase prebieha plošné testovanie klientov a 
zamestnancov,” uviedlo. Z prvej časti testovania je zatiaľ 70 vtoriek negatívnych. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Rezort práce sa podľa Krajniaka pripravuje na prípadnú druhú vlnu 

pandémie v zariadeniach sociálnych služieb 
[09.07.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/rezort-prace-sa-podla-krajniaka-pripravuje-pripadnu-druhu-vlnu-pandemie-
zariadeniach-socialnych-sluzieb/2226202 

 
 

Bratislava 9. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel) 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa pripravuje na druhú vlnu pandémie v zariadeniach 

sociálnych služieb. Na štvrtkovom brífingu to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak 
Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak 
V pondelok 6. júla vydal minister práce pre zariadenia sociálnych služieb usmernenie k príprave na prípadnú 

druhú vlnu pandémie. „Vydali sme toto usmernenie vo forme odporúčania, nie príkazu,“ povedal. Šéfom zariadení 
sociálnych služieb dôveruje, keďže počas prvej vlny pandémie sa správali podľa Krajniaka veľmi zodpovedne. 
Riaditelia zariadení majú preto právomoc jednotlivé opatrenia sprísniť alebo zjemniť, podľa aktuálnej situácie v 
danom regióne. „Po otvorení hraníc je zvýšená pravdepodobnosť lokálnych ohnísk nákazy,“ zdôraznil minister. 

https://www.teraz.sk/slovensko/na-slovensku-v-utorok-pribudlo-53-pripa/479384-clanok.html
https://www.hlavnespravy.sk/rezort-prace-sa-podla-krajniaka-pripravuje-pripadnu-druhu-vlnu-pandemie-zariadeniach-socialnych-sluzieb/2226202
https://www.hlavnespravy.sk/rezort-prace-sa-podla-krajniaka-pripravuje-pripadnu-druhu-vlnu-pandemie-zariadeniach-socialnych-sluzieb/2226202


Každé zariadenie dostalo podľa Krajniaka pokyn zanalyzovať opatrenia prijaté počas prvej vlny pandémie a 
vyhodnotiť ich efekt. „Majú tiež sledovať a spracovať podklady k príprave na prípadné zhoršenie epidemiologickej 
situácie,“ povedal. Zariadenia majú tiež zadefinovať opatrenia pre prípad, že sa v konkrétnom okrese zhorší 
epidemiologická situácia. „Ak v niektorom okrese bude zhoršená epidemiologická situácia, by to sprísnenie 
opatrení robili preventívne všetky zariadenia sociálnych služieb,“ tvrdí. Zariadenia by mali mať podľa Krajniaka 
14-dňovú rezervu ochranných pomôcok. „Každé zariadenie má rezervu na niekoľko dní,“ povedal. Dočasne by sa 
podľa ministra mali zrušiť spoločenské podujatia a skupinové terapie pre klientov zariadení. Ambulantným 
zariadeniam sociálnych služieb minister odporučil, aby obmedzili počet svojich klientov alebo skrátili čas ich 
pobytu v týchto zariadeniach. Osoba sprevádzajúca klienta by okrem toho mala klienta sprevádzať len po 
samotné zariadenie. 

V stredu pribudlo 53 nových prípadov koronavírusu. Premiér Igor Matovič to uviedol na sociálnej sieti. „Príliš 
veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. Bohužiaľ,“ konštatoval. Počet osôb 
pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 tak po stredajšom testovaní stúpol na 1 851. Laboratóriá za 
uplynulý deň otestovali takmer 2 300 vzoriek, spolu urobili už takmer 224-tisíc testov. Chorobe nepodľahla žiadna 
ďalšia osoba, vyliečili sa ďalší štyria pacienti. Celkovo sa doposiaľ uzdravilo 1 477 ľudí. Informovalo o tom 
Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk. 

V stredu pribudlo 12 nových prípadov v okrese Prešov, zhodne po deväť v okresoch Bratislava a Čadca a päť 
v okrese Košice. Tri nové prípady eviduje okres Trebišov, po dva Košice-okolie, Piešťany a Sabinov. Po jednom 
novom prípade zaznamenali okresy Dunajská Streda, Gelnica, Malacky, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Nové 
Zámky, Senec, Spišská Nová Ves a Šaľa. 
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28. Pribudlo ďalších 53 prípadov koronavírusu 
[09.07.2020; domov.sme.sk; Domov; 00:00; TASR] 

 
https://domov.sme.sk/c/22443649/pribudlo-dalsich-53-pripadov-koronavirusu.html 

 
 

Celkovo krajina doteraz eviduje 1851 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
BRATISLAVA. V stredu na Slovensku pribudlo 53 prípadov nákazy novým koronavírusom. 
Celkovo krajina doteraz eviduje 1851 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
Situáciu o koronavíruse sledujeme minútu po minúte >>> 
Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií. 
Dvanásť pozitívnych prípadov pochádza z okresu Prešov, deväť z okresu Bratislava, deväť z okresu Čadca, 

päť prípadov z okresu Košice, ďalších päť okres Trebišov, dva prípady Košice- okolie, dva nové prípady sú z 
okresu Piešťany, dva okres Sabinov, po jednom prípade okres Dunajská Streda, Gelnica, Malacky, Martin, Nové 
Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Senec, Spišská Nová Ves a jeden prípad z okresu Šaľa. 

Ešte pred zverejnením stredajších štatistík informoval o počte nových prípadov na sociálnej sieti predseda 
vlády Igor Matovič (OĽaNO). “Príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. 
Bohužiaľ,” uviedol premiér. 

Dosiaľ sa vykonalo 223 778 testov, pričom počas stredy laboratóriá otestovali 2 284 vzoriek. Celkovo sa z 
ochorenia COVID-19 vyliečilo 1 477 ľudí, v stredu pribudli štyria vyliečení pacienti. 

Koronavírus na Slovensku: Mapa a vývoj počtu nakazených >>> 
Hospitalizovaných je desať osôb, z toho v siedmich prípadoch ide o ľudí s potvrdeným ochorením COVID-19. 

Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú traja a na pľúcnej ventilácii jeden pacient. 
Na Slovensku počas stredy nepribudlo úmrtie pacienta s pozitívnym testom na nový koronavírus. Celkový 

počet úmrtí je dosiaľ 28. Sedemdňový kĺzavý medián je aktuálne na hodnote 20. 
Všetko o koronavíruse a ochorení Covid-19 
Sledujte priebeh pandémie koronavírusu minútu po minúte 
Vývoj počtu nakazených a mapa šírenia koronavírusu na Slovensku 
25 otázok a odpovedí o novom koronavíruse 
Ako postupovať, ak ste sa mohli nakaziť? 
Prečo sa môžete chrániť hygienou rúk? 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Koronavírusom sa na východe nakazilo až 26 ľudí 
[09.07.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; Daniela Marcinová] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22443661/koronavirusom-sa-na-vychode-nakazilo-az-26-ludi.html 
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Najvyšší denný nárast zaznamenali v okrese Prešov. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Počet pozitívnych prípadov na Slovensku opäť prudko stúpol. 
V stredu laboratóriá vyšetrili 2 284 vzoriek, z ktorých pozitívne vyšlo 53 testov. 
Vyšší denný prírastok bol na Slovensku zaznamenaný naposledy 22. apríla, keď za jeden deň pribudlo 81 

ľudí. 
Celkovo počet nakazených stúpol na číslo 1851. 
Najviac v okrese Prešov 
Podľa Národného centra zdravotníckych informácií bolo na východnom Slovensku pozitívne testovaných 

dohromady 26 ľudí. 
Celoslovensky najviac nových prípadov, až 12, eviduje za uplynulý deň Prešovský okres 
Na východe tiež pribudli piati nakazení v okrese Košice, traja v okrese Trebišov, dvaja v okresoch Košice-

okolie a Sabinov a po jednom novom prípade evidujú aj okresy Gelnica a Spišská Nová Ves. 

Okrem nich boli pozitívne testovaní aj ľudia z okresu Bratislava (9), Čadca (9), Piešťany (2), Dunajská Streda 
(1), Malacky (1), Martin (1), Nové Mesto nad Váhom (1), Nové Zámky (1), Senec (1) a Šaľa (1). 

Pozitívnou správou je, že počet úmrtí sa už dlhodobo nemení. 
Do kategórie vyliečených pribudli ďalší štyria pacienti, celkovo je ich 1 477. 
V nemocniciach sú hospitalizovaní siedmi pozitívni pacienti, z toho traja ležia na jednotke intenzívnej 

starostlivosti a jeden je napojený na pľúcnu ventiláciu. 
Sedemdňový kĺzavý medián sa zvýšil na číslo 20. 
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30. 53 nových prípadov koronavírusu, žilinskému regiónu sa vírus vyhýba 
[09.07.2020; myzilina.sme.sk; Žilina / Spravodajstvo; 00:00; Branislav Koscelník] 

 
https://myzilina.sme.sk/c/22443648/53-novych-pripadov-koronavirusu-zilinskemu-regionu-sa-virus-
vyhyba.html 

 
 

Premiér Igor Matovič a pripustil sprísňovanie opatrení. 
V stredu pribudlo 53 nových prípadov koronavírusu. Vysoký nárast potvrdilo Ministerstvo zdravotníctva. 
Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: Prešov (12), Čadca (9), Bratislava (9), Košice (5), Trebišov (3), 

Sabinov (2), Košice – okolie (2), Piešťany (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Gelnica (1), Spišská Nová Ves (1), 

Martin (1), Šaľa (1), Dunajská Streda (1), Malacky (1), Senec (1), Nové Zámky (1). Je medzi nimi 31 mužov a 22 
žien, sú vo veku od 1 do 89 rokov. 

Na situáciu zareagoval premiér Igor Matovič a pripustil sprísňovanie opatrení. “Príliš veľa na to, aby sme sa 
naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. Bohužiaľ,” skonštatoval na sociálnej sieti. 

Hospitalizovaných je 10 pacientov, u 7 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené. Na JIS sú traja pacienti, na 
umelej pľúcnej ventilácii jeden. 

Z ochorenia sa už vyliečilo 1477 ľudí, z nich 201 bolo hospitalizovaných a 1276 sa vyliečilo v domácej izolácii. 
Od prepuknutia ochorenia bolo na Slovensku 1851 pozitívne testovaných osôb. Počet úmrtí pacientov s 
pozitívnym testom na nový koronavírus zostáva 28. 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Máme 53 nových prípadov. Matovič pripúšťa sprísnenie opatrení 
[09.07.2020; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/556809-mame-53-novych-pripadov-nakazy-matovic-naznacil-
sprisnenie-opatreni/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Zľava: minister zdravotníctva Marek Krajčí, premiér Igor Matovič a hlavný hygienik Ján Mikas počas tlačovej 
besedy. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda 

Premiér Igor Matovič na tlačovej konferencii oznámil, že v súvislosti so situáciou ohľadom šírenia sa 
koronavírusu zasadne v pondelok konzílium epidemiológov. Pripustil, že môžu byť opäť zavedené prísnejšie 
opatrenia. 

VIDEO: Premiér Igor Matovič o sprísnení opatrení proti koronavírusu. 

https://myzilina.sme.sk/c/22443648/53-novych-pripadov-koronavirusu-zilinskemu-regionu-sa-virus-vyhyba.html
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Vláda prerokuje v pondelok na mimoriadnom zasadnutí legislatívnu úpravu, ktorá umožní poslať občanovi 
prichádzajúcemu z „červenej“, nebezpečnej krajiny SMS správu. Obsahovať má upozornenie o povinnosti 
kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva SR. Neuposlúchnutie sa má trestať vysokou pokutou. Zákon predložia 
do parlamentu v skrátenom konaní. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) o tom informoval na štvrtkovej tlačovej 
konferencii. Podľa Matoviča sme na začiatku druhej vlny epidémie. 

Správu aktualizujeme. 
Premiér na svojom Facebooku už ráno informoval, že máme 53 nových prípadov nákazy koronavírusom. 

Zároveň naznačil možné sprísňovanie opatrení. „53 nových prípadov. Príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli 
spoliehať len na zodpovednosť ľudí,“ napísal Matovič. 

Počas uplynulého dňa urobili spolu 2 284 testov. Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie. Informovalo o tom na svojej 
stránke Národné centrum zdravotníckych informácií. 

Celkovo evidujeme 1 798 pozitívne testovaných na koronavírus. 
Najviac nových prípadov, a to 12, pribudlo v Prešove. Deväť nových nakazených eviduje Bratislava, rovnako 

deväť má okres Čadca. Nasledujú Košice s piatimi prípadmi. Tri zaznamenali v okrese Trebišov. Dva nové 
prípady hlásia v Košiciach – okolí a v okresoch Piešťany a Sabinov. Jeden prípad nákazy majú okresy Dunajská 
Streda, Gelnica, Malacky, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Senec, Spišská Nová Ves a Šaľa. 

Prešovské Centrum sociálnych služieb je v karanténe 
V Centre sociálnych služieb (CSS) Vita Vitalis na Volgogradskej ulici v Prešove je v karanténe 112 

prijímateľov a 63 zamestnancov. Ďalších 44 pracovníkov je v domácej karanténe. Dôvodom je, že v tomto CSS 
uplynulý týždeň ordinoval lekár a jeho zdravotná sestra, ktorí boli pozitívne testovaní na nový koronavírus. Pre 
TASR to za zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj (PSK), potvrdila jeho hovorkyňa Daša Jeleňová. 

Ako povedala, v uvedenom CSS v týchto chvíľach nemajú potvrdený žiaden pozitívny prípad na COVID-19, či 
už u prijímateľa alebo zamestnanca. „V stredu (8. 7.) sme zabezpečili rýchlotesty pre tých prijímateľov a 
zamestnancov, ktorí boli alebo aj mohli prísť do styku s lekárom a sestrou. Všetky výsledky boli negatívne,“ 
spresnila. 

Počas štvrtka presnejšími PCR testami zatiaľ testovali 63 zamestnancov, ktorí sú toho času v zariadení. V 
piatok (10. 7.) otestujú všetkých 112 klientov. „V tejto súvislosti sme reagovali veľmi rýchlo aj preto, že odbery 
vzoriek vykonávajú priamo zamestnanci, ošetrujúce sestry tohto zariadenia, ktoré sme na tento účel vyškolili,“ 
uviedla Jeleňová s tým, že prvé výsledky PCR testovania by mali byť známe počas piatka. Stav zamestnancov aj 
prijímateľov podľa PSK pravidelne monitorujú. Kraj označil situáciu za stabilizovanú a pod kontrolou. 

V zariadení okrem testovania sprísnili opatrenia. Prijali karanténny režim s vyčlenenými červenými zónami, 
zákazom návštev, zvýšenou dezinfekciou či doplnením potrebných osobných ochranných pracovných 
prostriedkov – najmä respirátorov FFP3. 

U sestry v nemocnici v Rimavskej Sobote potvrdili covid 
U jednej zo sestier fyziatricko-rehabilitačného oddelenia (FRO) nemocnice Svet zdravia Rimavská Sobota 

testy preukázali ochorenie COVID-19. Zdravotnícke zariadenie však napriek tomu funguje štandardne. TASR to 
potvrdila komunikačná špecialistka siete Jana Fedáková. 

Ochorenie COVID-19 bolo potvrdené len u jednej zamestnankyne FRO oddelenia, ktorá je aktuálne v domácej 
izolácii. Pretestovali sme preto 26 zamestnancov, všetci mali negatívne výsledky testov. V stredu bol realizovaný 
ešte opakovaný odber u časti personálu, nik však nemá príznaky ochorenia, konkretizovala Fedáková. 

ÚVZ: Situácia je pod kontrolou 
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a odborné konzílium pozorne sledujú epidemiologickú situáciu v 

súvislosti s koronavírusom ako na Slovensku, tak v zahraničí. „Pravidelne ju vyhodnocujú a na základe jej vývoja 
pristupujú k prehodnocovaniu opatrení,“ uviedla vo štvrtok pre TASR hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. 

Odborníci zdôraznili, že v súčasnosti sa protiepidemické opatrenia pri potvrdených prípadoch ochorenia 
COVID-19 efektívne prijímajú na lokálnej úrovni. ÚVZ SR priblížil, že nové prípady koronavírusu SARS-CoV-2 za 
stredu sú zaznamenané buď ako prípady v epidemiologickej súvislosti s už potvrdenými prípadmi, alebo ako 
import zo zahraničia. „Tieto osoby rešpektovali aktuálne platné opatrenie ÚVZ SR a nahlásili sa na príslušný 
regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR,“ zdôraznila Račková. 

Priblížila, že rastúci počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v ostatných dňoch, vrátane najnovšie 
potvrdených 53 prípadov, je dôsledkom najmä aktívneho dohľadávania kontaktov s pozitívnymi osobami zo strany 
regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR a cieleného testovania týchto kontaktov. 

Naďalej aktívne a intenzívne vyhľadávajú tých, ktorí boli v kontakte s pozitívne potvrdenými osobami. 
„Zároveň sa odber klinických vzoriek na ochorenie COVID-19 realizuje aj u suspektných osôb, repatriantov a 
ďalších indikovaných osôb – a preto je predpoklad, že počet potvrdených prípadov bude ešte narastať,“ 
komentovala Račková. 

Prízvukovala, že regionálne úrady verejného zdravotníctva zabezpečujú všetky potrebné protiepidemické 
opatrenia na lokálnej úrovni a situáciu majú pod kontrolou. Potvrdené prípady ochorenia COVID-19, respektíve 
ohniská nákazy dokážu podľa slov hovorkyne veľmi rýchlo identifikovať a podchytiť. V prípade výskytu 
potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 tiež informujú o celkovej situácii samosprávy a zainteresované 
subjekty a spoločne ju riešia. 

Povinná domáca izolácia 
Račková tiež doplnila, že ľudia v regiónoch sú zo strany hygienikov informovaní o potrebe dodržiavania 

všetkých potrebných protiepidemických opatrení a hygienických zásad. 
„Ak niekto v ostatných 14 dňoch navštívil krajinu, ktorá sa nenachádza na zozname menej rizikových krajín, je 

povinný v zmysle platného opatrenia ÚVZ SR prihlásiť sa na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v 



SR. Ten mu pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ho s pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie 
na ochorenie COVID-19, ktoré je potrebné podstúpiť najskôr na piaty deň po príchode do SR,“ doplnila. 

V zozname menej rizikových krajín sú v súčasnosti: Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, 
Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, 
Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový 
Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko a Taliansko. 

ÚVZ SR pripomenul, že ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny prišli, 
prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a 
oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj 
pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla 
zo zahraničia. 

Koronavírus v grafoch: Porovnanie Slovenska so svetom 
Koronavírus:Všetky informácie na jednom mieste 
Páči sa Vám tento článok? Prosíme podporte kvalitnú žurnalistiku. Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej 

verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie 
užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas. 

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za 
akýkoľvek finančný príspevok. 

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník 
[Späť na obsah] 

 
 

32. U sestričky v nemocnici potvrdili KORONAVÍRUS: Nemocnica však funguje 

v normálnom režime 
[09.07.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1933437/U-sestricky-v-nemocnici-potvrdili-KORONAVIRUS–Nemocnica-vsak-
funguje-v-normalnom-rezime 

 
 

RIMAVSKÁ SOBOTA – U jednej zo sestier fyziatricko-rehabilitačného oddelenia (FRO) nemocnice Svet 
zdravia Rimavská Sobota testy preukázali ochorenie COVID-19. Zdravotnícke zariadenie však napriek tomu 
funguje štandardne. 

Potvrdila to komunikačná špecialistka siete Jana Fedáková. „Ochorenie COVID-19 bolo potvrdené len u jednej 
zamestnankyne FRO oddelenia, ktorá je aktuálne v domácej izolácii. Pretestovali sme preto 26 zamestnancov, 
všetci mali negatívne výsledky testov. V stredu (8. 7.) bol realizovaný ešte opakovaný odber u časti personálu, nik 
však nemá príznaky ochorenia,“ konkretizovala Fedáková. 

KORONAVÍRUS na Slovensku: Pribudlo až 53 nových prípadov! Okamžitá reakcia Matoviča 
Vyše 50 prípadov, ale všetko je pod kontrolou 
Situácia so šírením nového koronavírusu na Slovensku je pod kontrolou. Uviedlo to na sociálnej sieti 

ministerstvo zdravotníctva po tom, čo v krajine v stredu pribudlo 53 nových prípadov. Regionálne úrady verejného 
zdravotníctva majú podľa ministerstva podchytené ohniská a nastavené sú protiepidemické opatrenia. Situáciu 
však priebežne rezort monitoruje a bude aktuálne informovať. 

Zdroj: Facebook/Igor Matovič 
„Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Prešov (12), Čadca (9), Bratislava (9), Košice (5), Trebišov (3), 

Sabinov (2), Košice – okolie (2), Piešťany (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Gelnica (1), Spišská Nová Ves (1), 

Martin (1), Šaľa (1), Dunajská Streda (1), Malacky (1), Senec (1), Nové Zámky (1). Je medzi nimi 31 mužov a 22 
žien. Sú vo veku od jedného do 89 rokov,“ spresnilo ministerstvo. 

Sprísnia sa opatrenia? 
Predseda vlády SR Igor Matovič ešte pred zverejnením stredajších štatistík informoval o počte nových 

prípadov na sociálnej sieti s tým, že je to “príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na 
zodpovednosť ľudí”. Na Slovensku pribudlo v stredu 53 nových pozitívne testovaných prípadov ochorenia COVID-
19, urobilo sa 2284 testov. 

Viac informácií nájdete aj na Facebooku 
Laboratóriá doteraz realizovali celkovo 223.778 testov. Hospitalizovaných je desať pacientov, u siedmich bolo 

ochorenie COVID-19 potvrdené. Na JIS sú traja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii jeden. Z ochorenia sa už 
vyliečilo 1477 ľudí, z nich 201 bolo hospitalizovaných a 1276 sa vyliečilo v domácej izolácii. Od prepuknutia 
ochorenia bolo na Slovensku 1851 pozitívne testovaných osôb. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na 
nový koronavírus zostáva 28. 

[Späť na obsah] 
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33. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku (+53) 
[09.07.2020; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; zoznam.sk] 

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

 
 

Za stredu pribudlo až 53 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 (nikto v 
Banskobystrickom kraji). Laboratóriá vyšetrili 2 284 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na Slovensku 1 
851 pozitívne testovaných na koronavírus a 28 úmrtí, pričom sa celkom testovalo 223 778 ľudí. Tu je prehľad 
všetkých doteraz známych prípadov. 

8. júla 2020 (53 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 140) v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 11 (419), Košický kraj 12 (297), 
Nitriansky kraj 2 (129), Prešovský kraj 14 (225), Trenčiansky kraj 1 (213), Trnavský kraj 3 (136) a Žilinský kraj 10 
(242). 

Dvanásť pozitívnych prípadov pochádza z okresu Prešov, deväť z okresu Bratislava, deväť z okresu Čadca, 
päť prípadov z okresu Košice, ďalších päť okres Trebišov, dva prípady Košice- okolie, dva nové prípady sú z 
okresu Piešťany, dva okres Sabinov, po jednom prípade okres Dunajská Streda, Gelnica, Malacky, Martin, Nové 
Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Senec, Spišská Nová Ves a jeden prípad z okresu Šaľa. 

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 1 477 ľudí. 
Hospitalizovaných je 10 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 20. 
7. júla 2020 (31 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 140) v utorok zaevidovali 4 nové prípady pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 5 (408), Košický kraj 0 (285), Nitriansky kraj 0 
(127), Prešovský kraj 2 (211), Trenčiansky kraj 9 (212), Trnavský kraj 4 (133) a Žilinský kraj 7 (232). 

Najviac infikovaných osôb pribudlo v okresoch Nové Mesto nad Váhom a Tvrdošín, hlásia tu po päť nových 
prípadov. Štyria pacienti sú z okresu Senica, traja z okresu Senec aj Trenčín. Po dvoch infikovaných potvrdili v 
okresoch Bratislava, Námestovo a Revúca. Po jednom prípade evidujú v okresoch Brezno, Medzilaborce, Prešov, 
Prievidza a Veľký Krtíš. 

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 1 473 ľudí. 
Hospitalizovaných je 10 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 15. 
6. júla 2020 (2 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 136) v pondelok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (403), Košický kraj 0 (285), 
Nitriansky kraj 0 (127), Prešovský kraj 0 (209), Trenčiansky kraj 1 (203), Trnavský kraj 0 (129) a Žilinský kraj 0 
(275). 

Pozitívne testovali po jednej osobe v Bratislave a v okrese Nové mesto nad Váhom. 
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 doposiaľ zotavilo 1 473 ľudí. 
Hospitalizovaných je 12 pacientov, u 9 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii tiež traja. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 15. 
5. júla 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 136) v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (402), Košický kraj 0 (285), 
Nitriansky kraj 0 (127), Prešovský kraj 0 (209), Trenčiansky kraj 1 (202), Trnavský kraj 0 (129) a Žilinský kraj 0 
(275). 

Jediný pozitívny prípad bol v okrese Prievidza. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa tiež nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 11 pacientov, u 6 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 15. 
4. júla 2020 (15 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 136) v sobotu zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (402), Košický kraj 0 (285), Nitriansky kraj 0 
(127), Prešovský kraj 1 (209), Trenčiansky kraj 2 (201), Trnavský kraj 0 (129) a Žilinský kraj 10 (275). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa tiež nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 11 pacientov, u 6 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 15. 
3. júla 2020 (29 nových prípadov) 

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 135) v piatok zaevidovali štyri nové prípady pozitívne testovaného 
človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (399), Košický kraj 1 (285), Nitriansky kraj 0 
(127), Prešovský kraj 3 (208), Trenčiansky kraj 2 (201), Trnavský kraj 0 (129) a Žilinský kraj 18 (265). 

Pozitívne testovaní pacienti boli vyšetrení v okresoch Tvrdošín (11), Námestovo (6), Revúca (3), Levoča (2) a 
po jednom prípade v okresoch Bratislava, Prešov, Myjava, Čadca, Nové Mesto nad Váhom, Rimavská Sobota a 
Trebišov. Medzi pozitívnymi je 26 mužov a tri ženy, sú vo veku od 7 do 75 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa tiež nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 9 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
2. júla 2020 (20 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 131) vo štvrtok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (398), Košický kraj 1 (284), 
Nitriansky kraj 0 (127), Prešovský kraj 0 (205), Trenčiansky kraj 10 (199), Trnavský kraj 3 (129) a Žilinský kraj 7 
(247). 

Až desať nových prípadov pochádza z okresu Prievidza, kde boli vysoké čísla aj predchádzajúce dni. Šesť 
nakazených je z okresu Čadca a po jednom prípade evidujú v okresoch Senica, Galanta, Trnava a Žilina. 

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 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 9 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
1. júla 2020 (13 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 131) v stredu zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 7 (398), Košický kraj 1 (284), Nitriansky kraj 3 
(127), Prešovský kraj 0 (205), Trenčiansky kraj 1 (189), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 0 (240). 

Šesť prípadov sa vyskytlo v Bratislavskom okrese, dva v okrese Komárno a po jednom v okresoch 
Michalovce, Malacky, Nové Zámky, Prievidza a Rimavská Sobota. 

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 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 14 pacientov, u 6 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
30. júna 2020 (20 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) v utorok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (391), Košický kraj 0 (283), 
Nitriansky kraj 0 (124), Prešovský kraj 7 (205), Trenčiansky kraj 6 (188), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 4 
(240). 

Najviac prípadov pribudlo v okrese Prievidza (6). V okrese Humenné pribudlo päť prípadov, v okrese Čadca tri 
a v Bratislave dva. Po jednom prípade pribudlo v okrese Levoča, Prešov, Senec, Tvrdošín. Z celkového počtu je 
10 žien a 10 mužov, všetci boli mimo karanténneho centra. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o dvoch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 20 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. 
29. júna 2020 (2 nové prípady) 
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 ce lkom 

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 5 Martin  



a 1 
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
8 

Martin DSS 

Muž 4
0 

Martin DSS 

Muž 7
0 

Martin DSS 

Muž 7
2 

Martin DSS 

Muž 7
4 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

5
4 

Martin DSS 

Žen
a 

6
1 

Martin DSS 

Žen
a 

6
3 

Martin DSS 

Žen
a 

6
6 

Martin DSS 

Žen
a 

7
0 

Martin DSS 

Žen
a 

7
2 

Martin DSS 



Žen
a 

8
0 

Martin DSS 

Žen
a 

8
1 

Martin DSS 

Žen
a 

8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

8
4 

Martin DSS 

Žen
a 

8
6 

Martin DSS 

Žen
a 

8
7 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
9 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

– Martin DSS, vek neznámy 

Žen
a 

4
4 

Košice – 
okolie 

OP Karusel 

Muž 2
1 

Revúca OP Karusel 

Žen
a 

5
4 

Revúca OP Karusel 

Muž 1
3 

Rim. Sobota OP Karusel 

Muž 2
8 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

4
6 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

7
8 

Spišská N. 
Ves 

OP Karusel 

Muž 3
6 

Čadca v karanténnom stredisku Modra 

Z pozitívne testovaných pacientov za sobotu sa 1 pacient sa nachádza v karanténnej stanici, 7 pacientov je z 
OP Karusel a 25 je z DSS zariadenia v Martine. 

V nemocniciach je hospitalizovaných 212 pacientov, u 81 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené, u 131 sa čaká 
na výsledky testov. Na JIS je 8 pacientov, dvaja sú na umelej pľúcnej ventilácii. 

Žiaľ, pribudlo ďalšie úmrtie pacienta s pozitívnym testom na COVID-19. V Univerzitnej nemocnici Bratislava 
zomrela ďalšia žena z DSS Pezinok. Na Slovensku tak zomrelo doteraz 12 ľudí s potvrdeným ochorením COVID-
19. 

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

17. apríla 2020 (40 nových prípadov) 
Pohlavie V

ek 
O

kres 
Pozná

mka 
Muž 2

6 
  

B. Bystrica    
Muž 3

3 
  

Bratislava    
Muž 3

5 
  

Bratislava    
Žena 5

3 
  

Bratislava    
Žena 2

3 
  



Ilava    
Žena 6

7 
  

Ilava    
Muž 4

4 
  

Košice – okolie    
Muž 2

4 
  

Kys. Nové Mesto    
Muž 1

7 
  

Martin    
Žena 4

3 
  

Martin    
Muž 2

3 
  

Michalovce    
Žena 2

0 
  

Michalovce    
Žena 2

4 
  

Nové Zámky    
Žena 3

6 
  

Nové Zámky    
Žena 5

0 
  

Nové Zámky    
Žena 8

1 
  

Poprad    
Muž 7

8 
  

Prievidza    
Muž 3

3 
  

Púchov    
Žena 6

7 
  

Revúca    
Žena 2

3 
  

Senica    
Muž 5

3 
  

Skalica    
Žena 4

7 
  

Skalica    
Muž 2

1 
  

Stará Ľubovňa    
Žena 2

8 
  

Stará Ľubovňa    
Muž 1

0 
  



Trnava    
Muž 6

0 
  

Trnava    
Žena 6

2 
  

Trnava    
Muž 3

0 
  

Zlaté Moravce    
Muž 4

4 
  

Zlaté Moravce    
Muž 6

7 
  

Bratislava    
adresa neznáma    
Žena 8

2 
  

Pezinok    
DSS    
Žena 6

1 
  

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

Gabčíkovo 
   

Žena 3
7 

  

Michalovce    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Žena 5
3 

  

Revúca    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 4
1 

  

Senec    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 2
1 

  

Michalovce    
v karant. stredisku Modra    
Žena 3

9 
  

Piešťany    
v karant. stredisku Modra    
Muž 3

0 
  

Nitra    
v karant. stredisku 

Poprad 
   

Muž 3
8 

  

Nové Zámky    



v karant. stredisku 
Poprad 

   

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

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

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

16. apríla 2020 (72 nových prípadov) 
Muž 
Bard

ejov 
66 
Muž 
Bratislava 
73 
adresa 

neznáma 
Muž 
Bratisl

ava 
62 
Muž 
Bratisl

ava 
60 
Muž 
Bratisl

ava 
55 
Muž 
Bratislava 
51 
adresa 

neznáma 
Žena 
Bratisl

ava 
44 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
35 
Žena 
Bratisl

ava 
27 
Muž 
Ča

dca 
28 
Muž 
Ča

dca 
25 
Žena 



Dunajská 
Streda 

55 
Žena 
Dunajská 

Streda 
52 
Žena 
Dunajská 

Streda 
40 
Muž 
Dunajská 

Streda 
18 
Muž 
Ko

šice 
47 
Muž 
Ko

šice 
29 
Muž 
Košice – 

okolie 
49 
Žena 
Košice – 

okolie 
36 
Žena 
Levoča 
58 
OP 

Karusel 
Muž 
M

artin 
52 
Muž 
Michal

ovce 
53 
Žena 
Michalo

vce 
49 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
48 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
44 
Žena 
Michalo

vce 
36 
OP 

Karusel 
Muž 



Michalo
vce 

34 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
31 
OP 

Karusel 
Žena 
Michalo

vce 
28 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
26 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
25 
Muž 
Michalo

vce 
23 
OP 

Karusel 
Žena 
Michal

ovce 
14 
Žena 
Pezi

nok 
85 
DS

S 
Muž 
Pezi

nok 
64 
Žena 
Pezi

nok 
30 
Muž 
Pezi

nok 
22 
Muž 
Pezi

nok 
21 
Žena 
Pr

ešov 
68 
Muž 
Pr

ešov 
65 



Muž 
Prievi

dza 
64 
Žena 
Prievi

dza 
56 
Žena 
Prievidza 
53 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
48 
Žena 
Prievidza 
47 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
45 
Žena 
Prievidza 
43 
adresa 

neznáma 
Muž 
Prievi

dza 
42 
Muž 
Prievidza 
37 
v karant. stredisku 

Piešťany 
Žena 
Prievi

dza 
33 
Žena 
Rožň

ava 
60 
Muž 
Rožň

ava 
57 
Muž 
Rožň

ava 
53 
Muž 
Rožň

ava 
41 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Žena 
Rožň

ava 



30 
Muž 
Sabi

nov 
42 
Žena 
Sobra

nce 
46 
Muž 
Spišská Nová 

Ves 

49 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

36 
OP Karusel 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

27 
Žena 
Stro

pkov 
47 
Žena 
Treb

išov 
28 
Žena 
Treb

išov 
27 
Žena 
Treb

išov 
26 
Žena 
Trn

ava 
47 
Muž 
Tvrd

ošín 
33 
Muž 
Vranov nad Topľou 
40 
v karant. stredisku 

Lešť 
Muž 
Vranov nad 

Topľou 
27 
Muž 
Vranov nad 

Topľou 
6 
Z Domova sociálnych služieb (DSS) a zariadenia pre seniorov na Hrnčiarskej ulici v Pezinku zomrel ďalší 

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

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

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



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

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

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

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

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

14. apríla 2020 (28 nových prípadov) 
Pohlavie 

 Vek 

Názov 
okresu 

Pozná
mka 

Muž 
5 
Bratisl

ava 
Muž 
24 
Bratisl

ava 
Muž 
62 
Bratisl

ava 
Žena 
37 
Bratisl

ava 
Muž 
78 
Liptovský 

Mikuláš 
Muž 
81 
Ko

šice 
Žena 
92 
Se

nec 
Žena 
55 
Spišská Nová 

Ves 

Žena 
67 
Nové 

Zámky 
Muž 

 5
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 3
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 5
5 

Pezi
nok 

D
SS 



Žena 
58 
Pezi

nok 
Žena 

 5
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
3 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
4 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
7 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 9
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
39 
Rožň

ava 
Muž 
40 
Zlaté 

Moravce 
Muž 
18 
Spišská Nová 

Ves 

Muž 



42 
Trn

ava 
Žena 
34 
Vranov nad 

Topľou 
Z ochorenia COVID-19 sa na Slovensku doteraz vyliečilo podľa hlásení regionálnych úradov verejného 

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

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

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

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

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

13. apríla 2020 (66 nových prípadov) 
Pohlavie 
Vek 
Názov 

okresu 
Poznámk

a 
Muž 
3

7 
N

itra 
Žena 
58 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
61 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
39 
Košice – okolie 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

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

Financie 
Žena 



85 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
69 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
66 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
89 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
10 
Pr

ešov 
Muž 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
64 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
86 
Pezi

nok 



DS
S 

Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
60 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
73 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
52 
Košice 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
49 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
92 
Pezi

nok 
DS

S 



Žena 
77 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
67 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
38 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 



90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
72 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
65 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
44 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
26 



Námest
ovo 

Muž 
43 
Brezno 
v karanténnom stredisku 

Lešť 
Žena 
64 
Michal

ovce 
Žena 
95 
Košice – 

okolie 
Muž 
56 
Košice – 

okolie 
Žena 
49 
Pezi

nok 
Muž 
27 
Bard

ejov 
Žena 
64 
Dolný 

Kubín 
Muž 
76 
Pezin

ok 
DSS 

nový 
Muž 
31 
Bratisl

ava 
Žena 
23 
Banská 

Bystrica 
Žena 
78 
Bratisl

ava 
Žena 
86 
Bratisl

ava 
Žena 
88 
Bratisl

ava 
Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 121 pacientov, z toho u 46 bol koronavírus potvrdený, v 75 

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

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

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

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



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

12. apríla 2020 (27 nových prípadov) 
- Muž 31 – okres Košice okolie 
- Žena 28 – okres Nitra v karanténnom stredisku 
- Muž 41 – okres Martin v karanténnom stredisku 
- Žena 59 – okres Čadca v karanténnom stredisku 
- Žena 29 – okres Brezno v karanténnom stredisku 
- Žena 68 – okres Humenné 
- Žena 30 – okres Zlaté Moravce v karanténnom stredisku 
- Žena 46 – okres Bratislava v karanténnom stredisku 
- Žena 50 – okres Nové Zámky v karanténnom stredisku 
- Žena 27 – okres Trebišov v karanténnom stredisk 
- Žena 50 – okres Považská Bystrica v karanténnom stredisku 
- Žena 25 – okres Malacky 
- Žena 58 – okres Sobrance 
- Žena 53 – okres Martin 
- Žena 34 – okres Námestovo v karanténnom stredisku 
- Muž 45 – okres Prievidza v karanténnom stredisku 
- Muž 40- okres Michalovce 
- Muž 47 – okres Krupina v karanténnom stredisku 
- Muž 59 – okres Bratislava 
- Žena 43 – okres Vranov nad Topľou 
- Žena 59 – okres Čadca v karanténnom stredisku 
- Žena 32 – okres Brezno v karanténnom stredisku 
- Muž 35 – okres Sabinov 
- Žena 41 – okres Brezno 
- Žena 20 – okres Poprad 
- Žena 57 – okres Poprad 
- Žena 19 – okres Kežmarok v karanténnom stredisku 
Z celkového počtu nedeľných 1 324 testov štátne laboratóriá urobili 926 testov, zachytili 24 pozitívnych osôb, 

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

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

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

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

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

11. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Komárno v karanténnom stredisku 

Žen
a 

3
2 

Rimavská 
Sobota 

 

Žen
a 

3
6 

Považská 
Bystrica 

v karanténnom stredisku 

Muž 4
9 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 3
9 

Vranov nad 
Topľou 

 

Žen
a 

2
1 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Muž 3
0 

Ružomberok v karanténnom stredisku 

Muž 1
8 

Vranov nad 
Topľou 

 



Muž 3
5 

Prievidza v karanténnom stredisku 

Muž 8
0 

Považská 
Bystrica 

 

Žen
a 

1
5 

Michalovce neznáma vyšetrená v 
Michalovciach 

Žen
a 

2
0 

Bratislava  

Muž 2
4 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Žen
a 

5
4 

Liptovský 
Mikuláš 

neznáma, v karanténnom 
stredisku 

Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 119 pacientov, z toho u 46 bol koronavírus potvrdený, v 73 
prípadoch sa čaká na výsledok testov. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú tri osoby, šesť pacientov si 
vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu. Z ochorenia sa doteraz podarilo vyliečiť podľa hlásenia nemocníc ministerstvu 
zdravotníctva 23 ľuďom na Slovensku. Chorobe doteraz podľahli dve osoby. 

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

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

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

10. apríla 2020 (13 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

4
5 

Spišská Nová 
Ves 

 

Žen
a 

4
1 

Bratislava  

Muž 3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
0 

Nové Zámky  

Žen
a 

6
2 

Senec  

Žen
a 

7
2 

Žilina  

Žen
a 

2
6 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
4 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Senec  

Žen
a 

6
3 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
7 

Pezinok v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

3
6 

Bratislava  

Žen
a 

9
0 

Pezinok  

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

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

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



9. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Muž 5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 1
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
0 

Košice 

Žen
a 

2
2 

Snina 

Žen
a 

7
3 

Martin 

Muž 4
3 

Košice 

Muž 3
7 

Lučenec 

Žen
a 

5
3 

Piešťany 

Muž 5
1 

Trnava 

Žen
a 

5
1 

Rimavská 
Sobota 

Žen
a 

4
2 

Dunajská 
Streda 

Žen
a 

2
7 

Bratislava 

Muž 3
8 

Bratislava 

Žen
a 

3
8 

Michalovce 

Aktuálne je podľa Národného centra zdravotníckych informácií hospitalizovaných 147 pacientov, z toho u 44 
bol koronavírus potvrdený, v 103 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Chorobe doteraz podľahli dve osoby, 
vyliečilo sa 23 pacientov. 

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

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

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

8. apríla 2020 (19 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Poznámka 

Muž 4
0 

Zlaté 
Moravce 

 

Muž 3
7 

Prievidza  

Žen
a 

3
1 

Košice  

Muž 4
9 

Martin  

Muž 8
8 

Martin  

Muž 3
8 

Nové Zámky  

Muž 2
2 

Košice  

Muž 5
7 

Trnava  

Žen
a 

2
5 

Malacky  

Muž 1
8 

Trenčín  

Muž 6
0 

Dunajská 
Streda 

 



Muž 6
6 

Trnava  

Žen
a 

5
9 

Bratislava  

Žen
a 

6
4 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 1
7 

Košice v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

6
5 

Martin  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Muž 6
7 

Košice  

Žen
a 

7
5 

Košice – 
okolie 

 

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

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

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

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

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

7. apríla 2020 (101 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Trenčín  

Muž 8
9 

Trnava  

Muž 3
1 

Levoča  

Žen
a 

3 Trenčín  

Žen
a 

5
4 

Trenčín  

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
9 

Trenčín  

Žen
a 

2
2 

St. Ľubovňa v karanténnej stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Kežmarok  

Žen
a 

4
0 

Košice – okolie  

Muž 6 Košice – okolie  
Muž 5

2 
Piešťany  

Muž 4
7 

Detva  

Muž 4
1 

Žilina  

Žen
a 

7
3 

Poprad  

Žen
a 

5
4 

adresa 
neuvedená 

v karanténnej stanici APZ 
BA 



Muž 1
1 

Bratislava  

Muž 4
5 

Námestovo v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
8 

Brezno v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
3 

Prievidza  

Muž 6
1 

Prievidza  

Muž 5
4 

bez adresy v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
6 

Bratislava  

Muž 8
1 

Prievidza  

Žen
a 

7
5 

Prievidza  

Muž 2
9 

Pezinok  

Žen
a 

3
5 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
7 

Prievidza  

Muž 4
3 

Prievidza v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

7
1 

Prievidza  

Žen
a 

6
4 

Malacky  

Muž 2
2 

Sabinov v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
5 

Trnava  

Žen
a 

2
4 

Rožňava  

Žen
a 

4
2 

Pezinok  

Žen
a 

5
1 

Prešov  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 5
5 

Bratislava  

Muž 4
1 

Partizánske  

Žen
a 

4
2 

Partizánske  

Muž 5
4 

Trenčín  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

2
2 

Martin v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Topoľčany v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 2
5 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
5 

Bratislava  

Žen 4 Bratislava  



a 3 
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 Trebišov v karanténnej stanici APZ BA 



5 
Muž 2

6 
Kežmarok v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

Šaľa  

Muž 2
3 

B.Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 4
2 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
7 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

2
8 

Banská 
Bystrica 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

3
3 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
2 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
8 

Bardejov v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
9 

Liptovský 
Mikuláš 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 2
4 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 5
0 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

6
1 

Žilina  

Muž 2
8 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
6 

Nové Zámky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
7 

Trnava v Gabčíkove 

Žen
a 

6
4 

Prešov  

Žen
a 

2
0 

Brezno  

Muž 2
1 

Čadca  

Žen
a 

4
8 

Čadca  

Muž 1
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 Dolný Kubín v karant. stanici APZ 



7 BA 
Muž 3

4 
Banská 

Bystrica 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

2 
Levoča v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

2 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

1 
Zvolen v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

8 
Turčianske 

Teplice 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
4

2 
Prešov v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

3 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

2 
Pezinok v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 2

5 
Bánovce nad 

Bebr. 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
3

0 
Dolný Kubín v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

0 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

4 
Liptovský 

Mikuláš 
v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 2

4 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

4 
Poltár v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

7 
Banská 

Bystrica 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2 Liptovský 

Mikuláš 
 

Muž 5
3 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
2 

Kežmarok v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

5
6 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
8 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
5 

Gelnica v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
1 

Bardejov v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
3 

Rimavská 
Sobota 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
9 

Piešťany v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
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 Tvrdošín 



0 
Muž 3

3 
Prešov 

Muž 3
3 

Trnava 

Muž 3
0 

Michalovc
e 

Muž 2
9 

Skalica 

Muž 2
8 

Brezno 

Žen
a 

2
6 

Trnava 

Muž 2
4 

Bratislava 

Muž 2
4 

Trenčín 

Muž 2 Trebišov 
Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 72 bol koronavírus potvrdený, v 93 

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

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

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

2. apríla 2020 (24 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
7

0 
Bratislava 

Muž 5
9 

Piešťany 

Žen
a 

5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 5
2 

Bardejov 

Muž 5
2 

Čadca 

Muž 4
8 

Zlaté 
Moravce 

Muž 4
6 

Piešťany 

Muž 4
2 

Košice 

Žen
a 

4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
8 

Michalovce 

Muž 3
7 

B. Bystrica 

Muž 3
5 

Ružomber
ok 

Muž 3
4 

Kežmarok 

Žen
a 

2
7 

Žilina 

Muž 2
6 

Kežmarok 

Muž 2
6 

L. Mikuláš 

Žen
a 

2
5 

Prievidza 



Muž 2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Zvolen 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
1 

Snina 

Žen
a 

1
6 

Prešov 

V súčasnosti je hospitalizovaných 165 pacientov, z toho u 67 bol koronavírus potvrdený, v 98 prípadoch sa 
čaká na výsledok testov. Popri stále miernom náraste infikovaných ľudí má Slovensko už 8 vyliečených pacientov 
z choroby COVID-19. Aktuálne z nich sú to ďalší dvaja pacienti hospitalizovaní vo Fakultnej nemocnici F.D. 
Roosevelta v Banskej Bystrici, kde ide už o troch vyliečených. Pacienti boli prepustení do domácej karantény, 
teraz im prišli výsledky druhého kontrolného odberu s negatívnym výsledkom. 

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

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

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

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

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

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

31. marca 2020 (37 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Žen
a 

5
9 

Bardejov 

Muž 2
2 

Bratislava 



Muž 2
8 

Bratislava 

Žen
a 

8 Bratislava 

Žen
a 

2
2 

Bratislava 

Žen
a 

4
5 

Bratislava 

Žen
a 

5
3 

Bratislava 

Muž 4
9 

Bratislava 

Muž 4
0 

Bratislava 

Muž 5
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
7 

Bratislava 

Muž 5 Bratislava 
Žen

a 
4

1 
Bratislava 

Žen
a 

1
8 

Bratislava 

Muž 4
1 

Bratislava 

Muž 3
3 

Bratislava 

Žen
a 

2
3 

Bratislava 

Muž 3
0 

Brezno 

Muž 4
4 

Kežmarok 

Žen
a 

4
6 

Levice 

Muž 5
6 

Liptovský 
Mikuláš 

Muž 5
7 

Nové Zámky 

Žen
a 

2
6 

Nové Zámky 

Muž 4
0 

Piešťany 

Muž 4
1 

Piešťany 

Muž 5
3 

Považská 
Bystrica 

Muž 4
0 

Revúca 

Muž 4
4 

Rimavská 
Sobota 

Muž 3
6 

Sabinov 

Žen
a 

5
7 

Sabinov 

Muž 3
9 

Sabinov 

Muž 3
8 

Sabinov 

Muž 4
7 

Sabinov 

Muž 4
0 

Sabinov 

Muž 3
4 

Sabinov 

Žen
a 

3
0 

Spišská Nová 
Ves 



Muž 3
7 

Trnava 

Medzinárodné štatistiky uvádzajú na Slovensku prvú obeť koronavírusu. u nás sa to zatiaľ zatiaľ považuje za 
pravdepodobné úmrtie v tejto súvislosti. Ide o bývalého primátora Bojníc Vladislava Oravca (†60), ktorý po 
pozitívnom teste na koronavírus a pobyte v nemocnici zomrel v domácej liečbe na obojstranný zápal pľúc. 

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

30. marca 2020 (27 nových prípadov) 
Pohl

avie 
Vek Názov okresu 

Žen
a 

3 Bánovce nad 
Bebravou 

Muž 29 Bardejov 
Žen

a 
64 Bratislava 

Žen
a 

68 Bratislava 

Muž 68 Bratislava 
Muž 4 Bratislava 
Žen

a 
9 Bratislava 

Žen
a 

43 Čadca 

Muž 24 Galanta 
Žen

a 
23 Hlohovec 

Žen
a 

64 Hlohovec 

Žen
a 

40 Martin 

Žen
a 

54 Michalovce 

Žen
a 

41 Nitra 

Žen
a 

80 Nitra 

Muž 65 Nové Zámky 
Muž 60 Prievidza 
Žen

a 
23 Rožňava 

Žen
a 

27 Rožňava 

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

a 
21 Žiar nad Hronom 

Muž 63 Žilina 
Žen

a 
Nezn

ámy 
Bratislava 

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

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

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



- Muž (36), okres Senica 
- Žena (40), okres Bratislava 
- Muž (41), okres Bratislava 
- Muž (45), okres Ilava 
- Žena (47) Nové Zámky 
- Žena (49), okres Bratislava 
- Žena (53), okres Banská Bystrica 
- Žena (53), okres Trenčín 
- Muž (55) Trenčín 
- Muž (57), okres Bratislava 
- Muž (57), okres Nové Zámky 
- Muž (61), okres Trenčín 
- Žena (63), okres Topoľčany 
- Muž (73), okres Bratislava 
Pre porovnanie v susednom Česku je aktuálne potvrdených 2 837 prípadov koronavírusu. V nedeľu sa ich 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

bol hospitalizovaný a žena po celý čas v domácej karanténe. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



– žena, Bratislava-Kramáre, okres Malacky 
– žena, karanténa Gabčíkovo, okres Čadca 
– žena, ÚNV Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš 
22. marec 2020 (7 nových prípadov) 
Na Slovensku pribudlo v nedeľu sedem nových prípadov nákazy novým koronavírusom (cestovateľská 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



– muž, hospitalizácia, Revúca. 
Na poludnie ohlásil premiér Peter Pellegrini 12 nových prípadov pacientov s koronavírosom: 
„Toho času evidujeme 84 nakazených pacientov. Z toho 22 ľudí leží v slovenských nemocniciach, dvaja z nich 

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

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

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

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

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

Žena začiatkom marca navštívila lyžiarske stredisko Ischgl, kde sa nakazila. 
11. marec 2020 (3 nové prípady) 
– žena, Bratislava, domáca karanténa 
– žena, Bratislava, domáca karanténa 
– muž, Bratislava, domáca karanténa 
Všetci traja nakazení boli v kontakte so slovenskou rodinou v Kittsee. 
9. marec 2020 (2 nové prípady) 



– muž, 26 rokov, Košice, pozitívna cestovateľská anamnéza, hospitalizovaný v Košiciach na infektologickom 
oddelení; pracoval v US Steel, muž bol vo Francúzsku 

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

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

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

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

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

Zdroj: zoznam.sk, Foto: ilustračné 
[Späť na obsah] 

 
 

34. Liptovský Mikuláš potvrdil spoluprácu s triom vlastných odchovancov 
[09.07.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/452220/liptovsky-mikulas-potvrdil-spolupracu-s-triom-vlastnych-odchovancov 

 
 

Po minulotýždňovom predĺžení spolupráce s Michalom Uhríkom a správe o návrate Mateja Baču sa vedenie 
tipsportligového hokejového tímu MHk 32 Liptovský Mikuláš dohodlo na pokračovaní spolupráce s triom vlastných 
odchovancov. 

Aj v sezóne 2020/2021 budú na Liptove pôsobiť útočníci Andrej Lištiak, Adam Haluška a Adam Nechaj. 
Informuje o tom oficiálny web klubu. 

Uvedená trojica medzi seniormi hrala výhradne v Liptovskom Mikuláši, výnimkou bolo len krátke hosťovanie 
25-ročného Lištiaka v prvoligovej Spišskej Novej Vsi v sezóne 2017/2018. Dvojica Adamov, 19-ročný Haluška a 

21-ročný Nechaj, pozná v seniorskom hokeji iba jediný klub. 
Liptáci pred novým súťažným ročníkom, ktorý sa začne 2. októbra, potvrdili zatiaľ mená piatich hráčov kádra - 

jedného obrancu a štyroch útočníkov. Všetko sú to hokejisti z liahne MHk 32 Liptovský Mikuláš. 
[Späť na obsah] 

 
 

35. Ministerstvo zdravotníctva informovalo, odkiaľ sú nové prípady nákazy 

koronavírusom 
[09.07.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/173532/ministerstvo-zdravotnictva-informovalo-odkial-su-nove-pripady-
nakazy-koronavirusom/ 

 
 

Podľa ministerstva zdravotníctva SR je situácia so šírením nového koronavírusu na Slovensku pod kontrolou. 
Situácia so šírením nového koronavírusu na Slovensku je pod kontrolou. Uviedlo to na sociálnej sieti 

ministerstvo zdravotníctva po tom, čo v krajine v stredu (8. 7.) pribudlo 53 nových prípadov ochorenia COVID-19. 
Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú podľa ministerstva podchytené ohniská a nastavené sú 
protiepidemické opatrenia. Situáciu však priebežne rezort monitoruje a bude aktuálne informovať. 

„Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Prešov (12), Čadca (9), Bratislava (9), Košice (5), Trebišov (3), 
Sabinov (2), Košice – okolie (2), Piešťany (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Gelnica (1), Spišská Nová Ves (1), 

Martin (1), Šaľa (1), Dunajská Streda (1), Malacky (1), Senec (1), Nové Zámky (1). Je medzi nimi 31 mužov a 22 
žien. Sú vo veku od jedného do 89 rokov,“ spresnilo ministerstvo. 

https://sport.aktuality.sk/c/452220/liptovsky-mikulas-potvrdil-spolupracu-s-triom-vlastnych-odchovancov
https://www.info.sk/sprava/173532/ministerstvo-zdravotnictva-informovalo-odkial-su-nove-pripady-nakazy-koronavirusom/
https://www.info.sk/sprava/173532/ministerstvo-zdravotnictva-informovalo-odkial-su-nove-pripady-nakazy-koronavirusom/


Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) ešte pred zverejnením stredajších štatistík informoval o počte 
nových prípadov na sociálnej sieti s tým, že je to „príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na 
zodpovednosť ľudí“. 

Na Slovensku pribudlo v stredu 53 nových pozitívne testovaných prípadov ochorenia COVID-19, urobilo sa 
2284 testov. Laboratóriá doteraz realizovali celkovo 223.778 testov. Hospitalizovaných je desať pacientov, u 
siedmich bolo ochorenie COVID-19 potvrdené. Na JIS sú traja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii jeden. Z 
ochorenia sa už vyliečilo 1477 ľudí, z nich 201 bolo hospitalizovaných a 1276 sa vyliečilo v domácej izolácii. Od 
prepuknutia ochorenia bolo na Slovensku 1851 pozitívne testovaných osôb. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym 
testom na nový koronavírus zostáva 28. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

36. Megvannak a koronavírus-gócpontok, az egészségügyi tárca szerint 

ellenőrzés alatt tartják a helyzetet 
[09.07.2020; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia] 

 
https://parameter.sk/megvannak-koronavirus-gocpontok-az-egeszsegugyi-tarca-szerint-ellenorzes-alatt-
tartjak-helyzetet 

 
 

Az egészségügyi minisztérium csütörtökön arról tájékoztatott a közösségi hálón, hogy ellenőrzés alatt tartják 
az új típusú koronavírus szlovákiai terjedését. 

Fotó: TASR - illusztráció 
Szerdán (július 8.) 53 újabb esetben diagnosztizálták a COVID-19 betegséget Szlovákiában. 
A minisztérium tájékoztatása szerint a regionális közegészségügyi hivatalok feltérképezték a járványgócokat 

és elrendelték a szükséges járványellenes óvintézkedéseket. A tárca folyamatosan nyomon követi a helyzet 
alakulását. 

Az új esetek járásonkénti eloszlása a következő: Eperjesi járás – 12 új beteg, Čadcai járás, Pozsony – 9-9 új 
beteg, Kassa – 5 új beteg, Tőketerbesi járás (Trebišov) – 3 új beteg, Sabinovi járás, Kassa-vidéki járás, Pöstyéni 
járás két-két új beteg, Nové Mesto nad Váhom-i járás, Gelnicai járás, Spišská Nová Ves-i járás, 

Turócszentmártoni járás (Martin), Vágsellyei járás, Dunaszerdahelyi járás, Malacky-i járás, Szenci járás, 
Érsekújvári járás egy-egy új beteg. Az új fertőzöttek közül 31 férfi és 22 nő, a legfiatalabb 1, a legidősebb 89 
éves. 

Az új esetek számát Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő is közzétette a közösségi oldalán még a hivatalos 
statisztikai adatok közlése előtt. „Sajnos túl sok ahhoz, hogy továbbra is csak az emberek felelős magatartásában 
bízzunk” – írta Matovič az új megbetegedések számára utalva. 

Kapcsolódó cikkek: 
- 
KORONAVÍRUS: Több mint félszázzal nőtt a fertőzöttek száma szerdán Szlovákiában 
- 
A Dunaszerdahelyi, a Vágsellyei, a Szenci és az Érsekújvári járásban is van új fertőzött 
- 
Annyira magas az új fertőzöttek száma, hogy Matovič újabb szigorításokat helyezett kilátásba 
(TASR) 

[Späť na obsah] 

 
 

37. KORONAVÍRUS na Slovensku: Pribudlo až 53 nových prípadov! Okamžitá 

reakcia Matoviča 
[09.07.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/nin] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1930057/KORONAVIRUS-na-Slovensku–Pribudlo-az-53-novych-pripadov–
Okamzita-reakcia-Matovica 

 
 

BRATISLAVA - Na Slovensku v stredu pribudlo až 53 prípadov nákazy novým koronavírusom. Informáciu 
zverejnil premiér Igor Matovič prostredníctvom sociálnej siete. Pripojil aj veľavravný odkaz. Čaká nás opäť 
sprísnenie opatrení? Pozrite si aktuálne čísla. 

https://parameter.sk/megvannak-koronavirus-gocpontok-az-egeszsegugyi-tarca-szerint-ellenorzes-alatt-tartjak-helyzetet
https://parameter.sk/megvannak-koronavirus-gocpontok-az-egeszsegugyi-tarca-szerint-ellenorzes-alatt-tartjak-helyzetet
https://www.topky.sk/cl/10/1930057/KORONAVIRUS-na-Slovensku--Pribudlo-az-53-novych-pripadov--Okamzita-reakcia-Matovica
https://www.topky.sk/cl/10/1930057/KORONAVIRUS-na-Slovensku--Pribudlo-az-53-novych-pripadov--Okamzita-reakcia-Matovica


Matovičove slová neskôr potvrdilo aj Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré ďalšie podrobnosti 
priblížilo na svojej webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Celkovo krajina doteraz eviduje 1.851 pozitívne 
testovaných na ochorenie COVID-19. 

“53 nových prípadov. Príliš veľa na to, aby sme sa naďalej mohli spoliehať len na zodpovednosť ľudí. 
Bohužiaľ,” reagoval veľavravne na situáciu Matovič ešte pred oficiálnym zverejnením údajov. 

Zdroj: reprofoto:Facebook/Igor Matovic 
Vyše dvetisíc testovaných 
Za stredu laboratóriá vykonali 2.284 testov, celkovo už na Slovensku otestovali 223.778 pacientov. Vyliečilo 

sa 1.477 ľudí, za uplynulý deň pribudli štyria vyliečení pacienti. Počet obetí zostáva na čísle 28. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 10 ľudí, z toho u siedmich potvrdili nákazu novým 

koronavírusom. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú traja pacienti, jeden je napojený na pľúcnu ventiláciu. 
Sedemdňový kĺzavý medián stúpol na hodnotu 20. 

Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
Najviac nakazených pribudlo v okrese Prešov, ide o 12 infikovaných. V okresoch Bratislava a Čadca pribudlo 

po deväť pacientov. Päť nových prípadov hlási okres Košice, troch okres Trebišov, po dvoch okresy Košice-
okolie, Piešťany a Sabinov. Po jednom prípade evidujú v okresoch Dunajská Streda, Gelnica, Malacky, Martin, 
Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Senec, Spišská Nová Ves a Šaľa. 

Podľa dostupných údajov, ktoré zverejnil rezort zdravotníctva, je medzi novými nakazenými 22 žien a 31 
mužov. Pacienti sú vo veku od jedného do 89 rokov. 

Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk 
Rezort zdravotníctva: Situácia je pod kontrolou 
Ministerstvo zdravotníctva po zverejnení aktuálnych čísel na sociálnej sieti upokojuje, že situácia so šírením 

nového koronavírusu na Slovensku je pod kontrolou. 
“Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú podchytené ohniská a nastavené sú protiepidemické 

opatrenia. Situáciu však priebežne monitorujeme a budeme aktuálne informovať,” uviedlo ministerstvo. 
Remdesivir podali už aj na Slovensku 
Európska komisia rozhodla o podmienečnej registrácii lieku s účinnou látkou remdesivir uplynulý piatok. Toto 

rozhodnutie je automaticky platné vo všetkých členských štátoch EÚ. 
Liek je určený na liečbu dospelých a detí od 12 rokov s ochorením COVID-19, u ktorých sa rozvinul zápal pľúc 

a ich stav si vyžaduje podpornú liečbu kyslíkom. Podáva sa vnútrožilovo a jeho použitie je obmedzené na 
pacientov v nemocniciach. Prvýkrát ho už podali aj na Slovensku, a to v Univerzitnej nemocnici Bratislava. 

Pacientovi (39) sa po podaní lieku výrazne polepšilo. Informovala o tom riaditeľka UNB Renáta Vandriaková. 
Viac sa dočítate tu. 

zClickTracker().register({ sel: “[id=’poll-vote-43387-241839’],[id=’poll-vote-43387-241843’]”, img: [ 
“https://pubads.g.doubleclick.net/activity;dc_iu=/60012913/DFPAudiencePixel;ord=1;dc_seg=1008207266?”, 
“//dmp.adform.net/dmp/profile/?pid=11091&sg=obchod%2025” ] }).run(); 
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…postoj SR k Poľsku v blížiacom sa svetovom vojnovom konflikte determinovali už záväzky, ktoré 
predstavitelia vlády na čele s jej predsedom Jozefom Tisom prijali na zasadnutí s príslušníkmi DMK (Nemeckou 
vojenskou komisiou) 17. júla 1939? 

Slovenská vláda sa tu zaviazala zamedziť všetky vzťahy s Poľskom odporujúce nemeckému záujmu. Sľúbila 
zostrenie stráženia hraníc s Poľskom, odstránenie nespoľahlivých elementov z ochrany hraníc a ich nahradenie 
spoľahlivými osobami, personálne posilnenie colných úradov vojenskými jednotkami a s tým súvisiacu 
militarizáciu Finančnej stráže. Zároveň sa zaviazala, že vydá rozkaz na presun časti vojenských oddielov z 
vnútrozemia k severnej hranici, zamedzí prechodu osôb do „českého legiónu" a poľskej špionáži, ktorá by 
ohrozovala nemecké jednotky na Slovensku. Upozornila pritom, že v otázke spravodajstva sa už pracuje podľa 
smerníc dohodnutých medzi slovenským MNO a nemeckým Abwehrom (nemecká vojenská spravodajská 
služba). 

…po zrušení pôvodného dátumu útoku Nemecka na Poľsko 26. augusta 1939 sa nástupný priestor nemeckej 
armádyrozširil na celé Slovensko, s čim slovenská strana súhlasila? 

Pritom 28. augusta akceptovala nótu s požiadavkami o postavení nemeckých jednotiek prichádzajúcich na 
Slovensko mimo ochrannú zónu. Všetky tieto opatrenia sa zdôvodňovali uplatňovaním ochrannej zmluvy. 

V rozpore so skutočnými nemeckými zámermi mala úloha nemeckých jednotiek na Slovensku podľa nóty 
spočívať v ochrane jeho územia pred údajným poľským agresorom. 

…Nemci čiastočne zvažovali aj útočné využitie slovenskej armády, hoci DMK už predtým neodporúčala jej 
nasadenie v rámci väčšieho útoku? 



V rozkaze veliteľa Skupiny armád Juh z 30. augusta 1939 sa konštatuje, že podľa možnosti majú byť pri útoku 
nasadené aj slovenské sily. Následný rozkaz velenia 14. armády z toho istého dňa však v súvislosti so 
slovenskou armádou hovorí len o ochrane hraníc východne od jej síl. 

Kto teda rozhodol o postupe Slovenskej armády do Poľska? Ferdinand Čatloš po vojne tvrdil, že sa o tom 
dozvedel až o piatej hodine ráno 1. septembra, a iniciovala ho nemecká strana prostredníctvom štábu genmjr. 
Erwina Engelbrechta prideleného k veliteľstvu slovenskej poľnej armády (krycí názov Bernolák). Čatloš o tom 
okamžite sprostredkovane informoval predsedu vlády Tisu. Ten však na to nezareagoval, čo Čatloš chápal ako 
súhlas. Tiso však jeho výpoveď pred národným súdom nepotvrdil, naopak, zodpovednosť preniesol na armádu. 

Lenže Čatlošovo tvrdenie spochybňujú archívne dokumenty, podľa ktorých už krátko po polnoci 1. septembra 
vyšli rozkazy na uvedenie viacerých jednotiek 1. a 2. divízie do plnej bojovej pohotovosti a ich pripravenosť na 
pochod. 

Z obsahu telegramu, ktorý Čatloš poslal Tisovi však vyplýva, že Čatloš vôbec nežiadal o súhlas s postupom 
vlastných jednotiek, tento skutkový stav Tisovi len formálne oznamoval: „nemecké velenie nariadilo útok proti 
Poľsku… čím sa dostáva i slovenská armáda do faktického nepriateľstva s Poliakmi, lebo tento útok má chrániť a 
podporovať." 

Na základe tohto záznamu sa dá predpokladať, že o eventualite slovenskej participácie na útoku bol Tiso 
informovaný už s predstihom. Ako najvyšší veliteľ armády predsa nemohol byť len tak postavený pred hotovú vec. 

…do armády bolo do 20. 9. 1939 povolaných 116 755 záložníkov? A že do operujúcich jednotiek bolo 
postupne začlenených 51 306 vojakov? 

Koncom augusta vzniklo Veliteľstvo poľnej armády (od 2. 9. Slovenské armádne veliteľstvo) v Spišskej Novej 
Vsi. ktorému boli podriadené tri pešie divízie a neskôr aj Rýchla skupina. 

…odmenou za slovenskú účasť vo vojne boli pohraničné územia na Kysuciach, Orave, Spiši, ktoré Poľsku 
pripadli v rokoch 1920, 1924, 1938? 

SR ich nakoniec získala zmluvou z 21. 11. 1939. Vojna okrem toho posilnila zahraničnopolitické postavenie 
SR ako vzorového štátu v nemeckej sfére vplyvu. Prehĺbenie kolaborácie s Nemeckom však pre slovenskú vládu 
znamenalo aj začiatok bezalternatívnej politiky. Jasným signálom hol fakt. že so SR už v septembri prerušili 
diplomatické styky Veľká Británia a Francúzsko. 

A. Mikundová a - r - 
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Ako sa vám páčil seriál „75 sviečok za obete druhej svetovej vojny"? 
Michal Kuchár, tajomník ObIV SZPB Spišská Nová Ves; - Je to chvályhodné, že aspoň verejnoprávna RTVS 

si spomenie na našich otcov, prípadne starých otcov, tých čo prežili boj za našu slobodu, ale hlavne tých, čo 
obetovali svoje mladé ži- ’ voty v tomto boji. Od našich bulvárnych médií sa toho naša generácia určite nedočká. 

Jana Vašková, členka SZPB, Nitra; - Páčil sa mi veľmi, bolo to pekné pripomenutie na rôzne osobnosti, rôzne 
osudy a ich správanie počas ťažkého obdobia druhej svetovej vojny. 

Tibor Baláž, predseda ZO SZPB, Nitra-Dolné Mesto: - Konečne niečo, na čo sa dalo pozerať v RTVS. Aspoň 
krátka spomienka na to veľké utrpenie. Dúfam, že aj trochu poučné pre mládež. 

Alexander Gergely, člen predsedníctva OblV SZPB, Trebišov: - Neviem odkiaľ čerpal autor relácie 75 sviečok 
údaje a materiál, ale, podľa môjho názoru, asi z dejepisu dosahoval len uspokojivé výsledky alebo z dostupnej 
literatúry od uznávaných autorov použil len to, čo jemu vyhovovalo v dnešnej dobe. 

V relácii bolo veľa zamlčaných, skreslených a falošných údajov. Veľakrát vynechávaný názov štátu ZSSR, 
neznalosť názvu 1. čs armádneho zboru v ZSSR, skreslené údaje o padlých vojakoch Červenej armády a 
civilného obyvateľstva . Veľakrát sa mi zdalo v reláciách (je to môj osobný názor), že všetko to zlo bolo 
spôsobené Červenou armádou a Sovietskym zväzom. Preto som tuto reláciu prestal sledovať. 

Jozef Havel, predseda OblV SZPB, Nitra: - Osobne kvitujem tento počin RTVS, najmä ak ostatné naše 
televízie nemali záujem širšie si pripomenúť 75. výročie víťazstva spojencov nad fašizmom a ukončenia 2. 
svetovej vojny v Európe. Škoda - preškoda len, že v takmer v každej sekcii boli chyby v obsahu komentára alebo 
v priradení nesprávnej fotografie či filmových záberov ku komentáru. Akoby sa odborní poradcovia báli (alebo 
nechceli) niekedy spomenúť Červenú armádu alebo náš armádny zbor v ZSSR, ich podiel na porážke fašizmu a 
nacizmu. 

Jaroslav Bulko, predseda OblV SZPB, Žiar nad Hronom: - Keď som sa dozvedel, že takýto seriál 
(Pokračovanie na str. 3) 
(Dokončenie zo str. 1) 
pripravuje RTVS, bol som potešený. Samotnému obsahu jednotlivých relácií v mnohých prípadoch chýbala 

objektívna historická pravda. Niektorí účinkujúci sa mýlili prinajmenšom v názvoch jednotlivých akcií. Mnohé veci 
sme si poopravili i my sami, pretože na tento seriál reagovali i naše zväzové noviny Bojovník, kde sa mnohé veci 
pravdivo vysvetlili. Na druhej strane treba povedať to slovenské porekadlo, že vždycky je lepšie niečo, ako nič. 
Karol Uhrík, predseda ZO SZPB, Brusno: - Žiaľ, RTVS a komerčné TV stanice, poplatné dobe a slúžiace 
antidemokratickým a predovšetkým antiruským silám, venovali 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny minimálnu 



pozornosť. Preto odvysielanie uvedeného seriálu, aj keď mal určité chyby a nepresné hodnotenia, hodnotím 
kladne. 

Názory respondentov sa nemusia zhodovať s názorom redakcie a vydavateľa. 
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