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1. LETO NA BICYKLI 
[14.07.2020; Noviny Východu; LETO NA BICYKLI; s. 6,7,8; Viera Legerská] 

 
 

Slovensko je ako stvorené na dovolenku v sedle bicykla. Má vyše 13-tisíc km cyklotrás. Nie všetky sú vhodné 
pre deti či rekreačných cyklistov. Náš výber trás sa ale orientuje na deti a rodiny, s ktorými si môžete počas 
prázdnin urobiť cyklovýlet v okolí svojho domova či na dovolenke v ktoromkoľvek kraji. 

Viete, že… 
… predchodcom bicykla bola jednoduchá konštrukcia pozostávajúca z dreveného rámu, riadidiel a dvoch 

kolies za sebou. Ak sa chcel jazdec pohnúť vpred, musel sa odrážať nohami. Vynález predstavil v roku 1817 
nemecký barón Karl von Drais. 

… predné veľké koleso s malým zadným (tzv. velocipéd) skonštruovali až v 70. rokoch 19. storočia. Jazdec 
sedel v sedle nad veľkým kolesom a bicykel poháňal pedálmi pripojenými na koleso. Velocipéd si obľúbila najmä 
privilegovaná mládež v Anglicku. Dôvod? Mohla si ho dovoliť. 

… v závere 19. storočia sa odohralo doslova bicyklové šialenstvo. Deväťdesiate roky tohto storočia sa 
považujú za zlatú éru bicyklov aj preto, že svetlo sveta uzrel model bicykla Coventry. Jeho inovácie doniesli 
reťazový pohon zadného kolesa, ale aj zníženie sedla s lepším rozložením váhy jazdca. Vznikli kluby, preteky na 
bicykloch. 

… prvý priestupok na bicykli sa pripisuje škótskemu kováčovi Kirkpatrickovi MacMillanovi. Počas jazdy zrazil 
dievča a dostal pokutu 5 šilingov. 

… pre feministky sa bicykle stal symbolom slobody. Bicykle pomohli ženám na ich ceste za emancipáciou. 
Ženy tak mali možnosť cestovať a rozširovať svoj obzor. 

… v chudobných krajinách je bicykel hlavným prostriedkom dopravy. Rodina, ktorá má bicykle, má zároveň v 
priemere o 35 percent vyšší príjem ako rodina, ktorá bicykel nevlastní. 

Zdroj: Noizz, commingthru.com 
—- 
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ 



KRPÁČOVO – TÁLE 12 km 
Deti ocenia, že táto trasa je členitá, vedie cez asfalt i štrk, môžete využiť aj lesné cestičky. Finále je pri vodnej 

nádrži, ktorá deti očarí a jej okolie môžete využiť na oddych a hry. Začať šliapať do pedálov treba pri známom 
hoteli pre rodiny Partizán v časti Tále, po trase si môžete pozrieť výnimočnú archeologickú lokalitu Hrádok, 
golfový a ski areál, no najväčšiu radosť deťom urobíme pobytom pri obľúbenom jazere Krpáčovo. 

KOTMANOVÁ – RUŽINÁ 10 km 
Vyberáme ďalšiu nenáročnú cyklotrasu s udržiavanými cestami. Vedie cez päť obcí a odkryje sa vám z nej 

výhľad na vrch Stránica. Neoľutujete, ak si urobíte maličkú odbočku. Uvidíte aj zrúcaniny hradu Divín, z ktorého je 
nádherný výhľad do okolia. Najkrajší bol záver tejto trasy a výhľad na priehradu Ružiná. Ten je teraz narušený, 
lebo priehradu pre nutné opravy technických zariadení vypúšťajú. 

BANSKÁ BYSTRICA – ZVOLEN 5 km 
Rodinná cestička môže byť dobrou voľbou hoci aj na celodenný výlet s viacerými zaujímavými zástavkami. Na 

trasu treba vyštartovať od Zvolenskej cesty popri Hrone po modrej značke. Zastávku si môžete urobiť na Sliači v 
známych kúpeľoch, ale aj v obci Hronsek, kde nájdete drevený artikulárny kostol. 

Obidve zastávky možno využiť nielen na oddych, ale aj na osvieženie, poznávanie a zábavu. 
Trasa je aj pre deti bezpečná, dobre upravená, vedie po asfalte i pekných lúčnych cestách a ústi pri 

Zvolenskom zámku, kde sa počas leta koná viacero podujatí i výstav. 
—- 
BRATISLAVSKÝ KRAJ 
Náučný chodník NIVOU MORAVY (Moravská cyklistická cesta) 79 km 
jeho prvú časť z Devína do Devínskej Novej Vsi v dĺžke 4,5 km (okruh 9 km) môžete využiť na výlet s deťmi 

Náučný chodník, ktorý sa môže využiť aj na pešiu turistiku či in-line korčuľovanie, sa začína pri Devíne, pokračuje 
cez Devínsku Novú Ves, Devínske jazero, Vysokú pri Morave, Záhorskú Ves, Suchohrad, Gajary, Malé Leváre, 
Veľké Leváre, Moravský Sv. Ján a Sekule. Trasa vedie od sútoku Dunaja a Moravy až po Moravský Sv. Ján a na 
jej trase nájdete 39 náučných tabúľ. Ak si vyberiete jej prvú časť, lebo si chcete zašportovať aj s malými 
cyklistami, začať môžete pod hradom alebo na začiatku Devína. Trasa vás povedie popri rieke Morava jej 
malebným údolím. Po príjazde pod známy Cyklomost slobody si môžete urobiť s deťmi prestávku, využiť detské 
ihrisko, bufet či blízky lanový park Tarzania. 

BERG – HAINBURG 15 km 
Ak si vyberiete túto trasu, nezabudnite na doklady, aj detské pasy, lebo čo keď… Predsa len, idete za hranice. 

Ale neoľutujete. Nenáročný výlet po udržiavanom cyklochodníku vás nasmeruje najskôr do dediny Woldsthal a 
potom poľnými cestičkami až do Hainburgu s nádherným hradom a možnosťou kúpania. Cyklotrasa vedie po 
rovine, žiaden problém na nej nebude mať ani malé dieťa či začínajúci cyklista. Ak sa rozhodnete aj pre návštevu 
hradu, otvorí sa vám nádherný impozantný výhľad do širokého okolia, ktorý sa naozaj nedá zopakovať a o ktorom 
vaše deti budú môcť písať slohové úlohy. 

—- 
KOŠICKÝ KRAJ 
Spišská Nová Ves – Slovenský raj 10 km 
Dožičte deťom cestu vlakom a pribaľte si bicykle. Vystúpte v Spišskej Novej Vsi a opýtajte sa na cestu k 

Hornádu. Popri rieke sa dostanete na Smižiansku Mašu, na Čingov, Ďurkovec a trasa môže skončiť v Spišských 
Tomášovciach, kde sa dá nasadnúť na vlak. Odmenou vám budú meniace sa výhľady na Spišskú Novú Ves a 

návšteva Čingova, ktorý je jedným z nástupných stredísk pre turistické trasy roklinami Slovenského raja. 
Okruh Remetské Hámre – Jelenia lúka 15 km 
Tešiť sa môžete na bicyklovanie po lesných cestičkách. Sú veľmi dobre udržiavané, jazda po nich je aj pre 

deti príjemná. Okružná cesta začína v Remetských Hámroch (okres Sobrance), kde malí cyklisti môžu obdivovať 
aj starú lokomotívu na koľajniciach pri ceste. Odtiaľ sa potom po modrej cyklotrase dostanete až k Potašni, kde sa 
napojíte na zelenú cyklotrasu s náučným chodníkom vedúcu miernym kopčekom k Morskému oku. Núka sa tu 
chvíľa na oddych a výhľad na vodu. Potom môžete pokračovať na Jeleniu lúku. Z nej sa stačí vydať vpravo po 
modrej cyklotrase okolo minimálne jednej rozhľadne a dostanete sa späť do Hámrov. 

—- 
NITRIANSKY KRAJ 
Golianovo – Janíkovce 4 km 
Zábava na jedno popoludnie. Novovybudovaný chodník je vhodný aj pre najmenších cyklistov. Šliapať do 

pedálov treba začať vo viniciach Golianovo (okres Nitra) a cestá vás pokojnou krajinou zavedie do Janíkoviec. 
Tam sa môžete s deťmi zahrať na miestnom ihrisku. 

Topoľčianky – Zubria zvernica 2,5 km 
Na tento výlet deti tak skoro nezabudnú. Zubria obora je veľkým lákadlom, je jediná na Slovensku a odporúča 

sa jej návšteva v dopoludňajších hodinách. Vtedy zvieratá kŕmia a možno ich pozorovať a fotografovať zblízka. 
Trasa vedie po asfalte a lesných cestičkách z Topoľčianok k obci Žitava okolo vodnej nádrže. 

Zlatno – Slážany 11 km 
Táto trasa môže preveriť vašu kondičku – ak sa na ňu vyberiete z opačnej strany. S deťmi si ale vyberte 

bikovačku z kopca, ktorá vás povodí po priestranných zelených lúkach a cez vrchy Zlatnianska skalka a Hôrka. 
Niekoľko minút cesty od Zlatna (okres Zlaté Moravce) natrafíte aj na maličký rybník s náučnou tabuľou, tam si 
môžete urobiť zastávku. Vo Velčiciach sa tiež dá oddýchnuť v krásne vyzdobenom barokovom kostole. Dedina je 
súčasťou chránenej prírodnej oblasti Veľký Lysec. Na vrchole pohoria stálo kedysi aj hradisko a dnes na ňom 
môžete pozorovať množstvo bizarných útvarov a skalných veží. 

—- 



PREŠOVSKÝ KRAJ 
Lendak – Bachledova dolina 6 km 
Je to trocha adrenalínovejšia jazda z kopca po nespevnenej ceste či poli a je vhodná skôr pre väčších 

cyklistov, no pri troche opatrnosti ju zvládnu aj menej skúsení drobci, ak si dajú počas jazdy pozor a majú trochu 
kondície. Trasa vás prevedie popri rieke Rieka a končí vysokou rozhľadňou. V Bachledovej doline sa môžete 
prejsť chodníkom v korunách stromov, na ktorom môžete obdivovať jedinečnosť prírody Spišskej Magury, urobiť 
si fotografie do fotoalbumu a precítiť krásu našej malej krajiny. 

Spišská Belá – Tatranská kotlina 9 km 
Ak ste na dovolenke blízko našich veľhôr či rovno pod nimi, možno vám príde vhod tip na nenáročnú 

cyklotrasu, ktorá sa začína pri Belianskom rybníku v Spišskej Belej. Je tam parkovisko, na ktorom môžete 
odparkovať, nasadnúť hneď na bicykle a vyraziť po asfalte do kotliny. Po ceste je množstvo odpočívadiel, na 
ktorých sa dá kochať výhľadmi a mapa s informáciami o okolí. Korunou výletu môže byť návšteva našej krásnej a 
unikátnej Belianskej jaskyne. 

—- 
TRENČIANSKY KRAJ 
Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom 13,4 km 
Trasa sa začína pri vodnom diele v Hornej Strede a jej časť vedie po korune hrádze. Ústi pri moste 

Biskupického kanála v Novom Meste nad Váhom. Raritou trasy, na ktorú sa môžete s deťmi vydať, lebo je 
asfaltovaná a bezpečná, sú výhľady na tri hrady – v Tematíne, na Čachtický hrad a Hrad Beckov. Zastaviť sa dá 
na dvoch odpočívadlách. 

Kľačno – Bojnice 18 km 
Trasa je súčasťou Ponitrianskej cyklomagistrály a vedie popri koryte rieky Nitra. Po spevnených cestičkách 

vás vedie dedinami a krásnymi výhľadmi na prírodu až do Bojníc. Návštevu mestečka môžete spojiť s prehliadkou 
zámku a zoologickej záhrady. Ale je možnosť zajazdiť si aj na zaujímavých cyklotrasách, ktoré vytvorili nad lesmi 
v Bojniciach nadšenci. 

—- 
TRNAVSKÝ KRAJ 
Kuchyňa – Čermák 8 km 
Trasa hore kopcom s prevýšením asi 600 metrov cyklistov najskôr vedie okolo priehrady Kuchyňa. Oplatí sa 

tu zastaviť a tlačiac bicykel sa prejsť po nádhernom náučno-zábavnom chodníku Bobria hrádza. Potom už 
výletníkov čaká cesta udržiavaným lesom po úpätí Ostrého vrchu s rozhľadňou až k dedinke Čermák. Tu sa 
môžete osviežiť pitnou vodou zo studničky Modranská Baba. 

Baťov kanál – Skalické rybníky 6 km 
Cyklochodník prepája tieto atraktívne miesta. Vedie po nespevnenej trase, no aj napriek tomu je ideálnou pre 

rodiny s deťmi, alebo po trase prekonávajú iba minimálne prevýšenie. Máte na výber. Možno ju absolvovať i v 
opačnom smere, alebo si ju spestriť plavbou po kanáli. Odporúčame si ju dopredu rezervovať. Milovníkov rýb 
poteší ponuka známeho bufetu pri rybníkoch a čerstvá ryba na tanieri. V prístave Baťovho kanála je aj detské 
ihrisko. 

—- 
ŽILINSKÝ KRAJ 
Vrchteplá – Súľov 5 km 
Cyklotúry Strážovskými vrchmi ponúkajú niekoľko krásnych výhľadov a pre deti atraktívne kľukaté lesné 

cestičky. Obec Vrchteplá je križovatkou viacerých cyklotrás. Žltá značka vás odtiaľto dovedie bezpečne až do 
Súľova. Po trase môžete obdivovať okolitú prírodu a urobiť si fotky do rodinného albumu. Na konci Súľova 
doprajte deťom skutočný zážitok vďaka miestnej koniarni a na chvíľu vymeňte bicykel za konský chrbát. 

Blatnica – Gaderská dolina 16 km 
V Turci niet krajšej prechádzky. Jazda je nenáročná, vezmite na ňu aj malé deti, dolinou vedie kvalitná 

asfaltka. Má dĺžku 16 km, nemusíte ju absolvovať celú, ale okolitá príroda vás očarí. Končí sa v lokalite Veterné. 
Ak vás bicykel omrzí, z doliny vedie množstvo náučných chodníkov na pešiu túru. 

Ružomberok – Korytnica 23 km 
CykloKorytnička vedie z mesta Ružomberok smerom na Banskú Bystricu popri pôvodnej trase železnice a 

rieke Revúca až do bývalých kúpeľov. Cestu lemujú informačné tabule so zaujímavosťami o okolitej prírode a 
železnici. Trasa nemá všade hladký povrch, odporúča sa preto horský bicykel. Od Ružomberka po Vlčí dvor má 
trasa nový koberec a je aj širšia. 

Prílohu Leto na bicykli zostavila Viera Legerská 
zdroj: skprofibike, sdetmi.com 

[Späť na obsah] 
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Slovensko je ako stvorené na dovolenku v sedle bicykla. Má vyše 13-tisíc km cyklotrás. Nie všetky sú vhodné 
pre deti či rekreačných cyklistov. Náš výber trás sa ale orientuje na deti a rodiny, s ktorými si môžete počas 
prázdnin urobiť cyklovýlet v okolí svojho domova či na dovolenke v ktoromkoľvek kraji. 

Viete, že… 
… predchodcom bicykla bola jednoduchá konštrukcia pozostávajúca z dreveného rámu, riadidiel a dvoch 

kolies za sebou. Ak sa chcel jazdec pohnúť vpred, musel sa odrážať nohami. Vynález predstavil v roku 1817 
nemecký barón Karl von Drais. 

… predné veľké koleso s malým zadným (tzv. velocipéd) skonštruovali až v 70. rokoch 19. storočia. Jazdec 
sedel v sedle nad veľkým kolesom a bicykel poháňal pedálmi pripojenými na koleso. Velocipéd si obľúbila najmä 
privilegovaná mládež v Anglicku. Dôvod? Mohla si ho dovoliť. 

… v závere 19. storočia sa odohralo doslova bicyklové šialenstvo. Deväťdesiate roky tohto storočia sa 
považujú za zlatú éru bicyklov aj preto, že svetlo sveta uzrel model bicykla Coventry. Jeho inovácie doniesli 
reťazový pohon zadného kolesa, ale aj zníženie sedla s lepším rozložením váhy jazdca. Vznikli kluby, preteky na 
bicykloch. 

… prvý priestupok na bicykli sa pripisuje škótskemu kováčovi Kirkpatrickovi MacMillanovi. Počas jazdy zrazil 
dievča a dostal pokutu 5 šilingov. 

… pre feministky sa bicykle stal symbolom slobody. Bicykle pomohli ženám na ich ceste za emancipáciou. 
Ženy tak mali možnosť cestovať a rozširovať svoj obzor. 

… v chudobných krajinách je bicykel hlavným prostriedkom dopravy. Rodina, ktorá má bicykle, má zároveň v 
priemere o 35 percent vyšší príjem ako rodina, ktorá bicykel nevlastní. 

Zdroj: Noizz, commingthru.com 
—- 
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ 
KRPÁČOVO – TÁLE 12 km 
Deti ocenia, že táto trasa je členitá, vedie cez asfalt i štrk, môžete využiť aj lesné cestičky. Finále je pri vodnej 

nádrži, ktorá deti očarí a jej okolie môžete využiť na oddych a hry. Začať šliapať do pedálov treba pri známom 
hoteli pre rodiny Partizán v časti Tále, po trase si môžete pozrieť výnimočnú archeologickú lokalitu Hrádok, 
golfový a ski areál, no najväčšiu radosť deťom urobíme pobytom pri obľúbenom jazere Krpáčovo. 

KOTMANOVÁ – RUŽINÁ 10 km 
Vyberáme ďalšiu nenáročnú cyklotrasu s udržiavanými cestami. Vedie cez päť obcí a odkryje sa vám z nej 

výhľad na vrch Stránica. Neoľutujete, ak si urobíte maličkú odbočku. Uvidíte aj zrúcaniny hradu Divín, z ktorého je 
nádherný výhľad do okolia. Najkrajší bol záver tejto trasy a výhľad na priehradu Ružiná. Ten je teraz narušený, 
lebo priehradu pre nutné opravy technických zariadení vypúšťajú. 

BANSKÁ BYSTRICA – ZVOLEN 5 km 
Rodinná cestička môže byť dobrou voľbou hoci aj na celodenný výlet s viacerými zaujímavými zástavkami. Na 

trasu treba vyštartovať od Zvolenskej cesty popri Hrone po modrej značke. Zastávku si môžete urobiť na Sliači v 
známych kúpeľoch, ale aj v obci Hronsek, kde nájdete drevený artikulárny kostol. 

Obidve zastávky možno využiť nielen na oddych, ale aj na osvieženie, poznávanie a zábavu. 
Trasa je aj pre deti bezpečná, dobre upravená, vedie po asfalte i pekných lúčnych cestách a ústi pri 

Zvolenskom zámku, kde sa počas leta koná viacero podujatí i výstav. 
—- 
BRATISLAVSKÝ KRAJ 
Náučný chodník NIVOU MORAVY (Moravská cyklistická cesta) 79 km 
jeho prvú časť z Devína do Devínskej Novej Vsi v dĺžke 4,5 km (okruh 9 km) môžete využiť na výlet s deťmi 

Náučný chodník, ktorý sa môže využiť aj na pešiu turistiku či in-line korčuľovanie, sa začína pri Devíne, pokračuje 
cez Devínsku Novú Ves, Devínske jazero, Vysokú pri Morave, Záhorskú Ves, Suchohrad, Gajary, Malé Leváre, 
Veľké Leváre, Moravský Sv. Ján a Sekule. Trasa vedie od sútoku Dunaja a Moravy až po Moravský Sv. Ján a na 
jej trase nájdete 39 náučných tabúľ. Ak si vyberiete jej prvú časť, lebo si chcete zašportovať aj s malými 
cyklistami, začať môžete pod hradom alebo na začiatku Devína. Trasa vás povedie popri rieke Morava jej 
malebným údolím. Po príjazde pod známy Cyklomost slobody si môžete urobiť s deťmi prestávku, využiť detské 
ihrisko, bufet či blízky lanový park Tarzania. 

BERG – HAINBURG 15 km 
Ak si vyberiete túto trasu, nezabudnite na doklady, aj detské pasy, lebo čo keď… Predsa len, idete za hranice. 

Ale neoľutujete. Nenáročný výlet po udržiavanom cyklochodníku vás nasmeruje najskôr do dediny Woldsthal a 
potom poľnými cestičkami až do Hainburgu s nádherným hradom a možnosťou kúpania. Cyklotrasa vedie po 
rovine, žiaden problém na nej nebude mať ani malé dieťa či začínajúci cyklista. Ak sa rozhodnete aj pre návštevu 
hradu, otvorí sa vám nádherný impozantný výhľad do širokého okolia, ktorý sa naozaj nedá zopakovať a o ktorom 
vaše deti budú môcť písať slohové úlohy. 

—- 
KOŠICKÝ KRAJ 
Spišská Nová Ves – Slovenský raj 10 km 
Dožičte deťom cestu vlakom a pribaľte si bicykle. Vystúpte v Spišskej Novej Vsi a opýtajte sa na cestu k 

Hornádu. Popri rieke sa dostanete na Smižiansku Mašu, na Čingov, Ďurkovec a trasa môže skončiť v Spišských 
Tomášovciach, kde sa dá nasadnúť na vlak. Odmenou vám budú meniace sa výhľady na Spišskú Novú Ves a 

návšteva Čingova, ktorý je jedným z nástupných stredísk pre turistické trasy roklinami Slovenského raja. 
Okruh Remetské Hámre – Jelenia lúka 15 km 



Tešiť sa môžete na bicyklovanie po lesných cestičkách. Sú veľmi dobre udržiavané, jazda po nich je aj pre 
deti príjemná. Okružná cesta začína v Remetských Hámroch (okres Sobrance), kde malí cyklisti môžu obdivovať 
aj starú lokomotívu na koľajniciach pri ceste. Odtiaľ sa potom po modrej cyklotrase dostanete až k Potašni, kde sa 
napojíte na zelenú cyklotrasu s náučným chodníkom vedúcu miernym kopčekom k Morskému oku. Núka sa tu 
chvíľa na oddych a výhľad na vodu. Potom môžete pokračovať na Jeleniu lúku. Z nej sa stačí vydať vpravo po 
modrej cyklotrase okolo minimálne jednej rozhľadne a dostanete sa späť do Hámrov. 

—- 
NITRIANSKY KRAJ 
Golianovo – Janíkovce 4 km 
Zábava na jedno popoludnie. Novovybudovaný chodník je vhodný aj pre najmenších cyklistov. Šliapať do 

pedálov treba začať vo viniciach Golianovo (okres Nitra) a cestá vás pokojnou krajinou zavedie do Janíkoviec. 
Tam sa môžete s deťmi zahrať na miestnom ihrisku. 

Topoľčianky – Zubria zvernica 2,5 km 
Na tento výlet deti tak skoro nezabudnú. Zubria obora je veľkým lákadlom, je jediná na Slovensku a odporúča 

sa jej návšteva v dopoludňajších hodinách. Vtedy zvieratá kŕmia a možno ich pozorovať a fotografovať zblízka. 
Trasa vedie po asfalte a lesných cestičkách z Topoľčianok k obci Žitava okolo vodnej nádrže. 

Zlatno – Slážany 11 km 
Táto trasa môže preveriť vašu kondičku – ak sa na ňu vyberiete z opačnej strany. S deťmi si ale vyberte 

bikovačku z kopca, ktorá vás povodí po priestranných zelených lúkach a cez vrchy Zlatnianska skalka a Hôrka. 
Niekoľko minút cesty od Zlatna (okres Zlaté Moravce) natrafíte aj na maličký rybník s náučnou tabuľou, tam si 
môžete urobiť zastávku. Vo Velčiciach sa tiež dá oddýchnuť v krásne vyzdobenom barokovom kostole. Dedina je 
súčasťou chránenej prírodnej oblasti Veľký Lysec. Na vrchole pohoria stálo kedysi aj hradisko a dnes na ňom 
môžete pozorovať množstvo bizarných útvarov a skalných veží. 

—- 
PREŠOVSKÝ KRAJ 
Lendak – Bachledova dolina 6 km 
Je to trocha adrenalínovejšia jazda z kopca po nespevnenej ceste či poli a je vhodná skôr pre väčších 

cyklistov, no pri troche opatrnosti ju zvládnu aj menej skúsení drobci, ak si dajú počas jazdy pozor a majú trochu 
kondície. Trasa vás prevedie popri rieke Rieka a končí vysokou rozhľadňou. V Bachledovej doline sa môžete 
prejsť chodníkom v korunách stromov, na ktorom môžete obdivovať jedinečnosť prírody Spišskej Magury, urobiť 
si fotografie do fotoalbumu a precítiť krásu našej malej krajiny. 

Spišská Belá – Tatranská kotlina 9 km 
Ak ste na dovolenke blízko našich veľhôr či rovno pod nimi, možno vám príde vhod tip na nenáročnú 

cyklotrasu, ktorá sa začína pri Belianskom rybníku v Spišskej Belej. Je tam parkovisko, na ktorom môžete 
odparkovať, nasadnúť hneď na bicykle a vyraziť po asfalte do kotliny. Po ceste je množstvo odpočívadiel, na 
ktorých sa dá kochať výhľadmi a mapa s informáciami o okolí. Korunou výletu môže byť návšteva našej krásnej a 
unikátnej Belianskej jaskyne. 

—- 
TRENČIANSKY KRAJ 
Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom 13,4 km 
Trasa sa začína pri vodnom diele v Hornej Strede a jej časť vedie po korune hrádze. Ústi pri moste 

Biskupického kanála v Novom Meste nad Váhom. Raritou trasy, na ktorú sa môžete s deťmi vydať, lebo je 
asfaltovaná a bezpečná, sú výhľady na tri hrady – v Tematíne, na Čachtický hrad a Hrad Beckov. Zastaviť sa dá 
na dvoch odpočívadlách. 

Kľačno – Bojnice 18 km 
Trasa je súčasťou Ponitrianskej cyklomagistrály a vedie popri koryte rieky Nitra. Po spevnených cestičkách 

vás vedie dedinami a krásnymi výhľadmi na prírodu až do Bojníc. Návštevu mestečka môžete spojiť s prehliadkou 
zámku a zoologickej záhrady. Ale je možnosť zajazdiť si aj na zaujímavých cyklotrasách, ktoré vytvorili nad lesmi 
v Bojniciach nadšenci. 

—- 
TRNAVSKÝ KRAJ 
Kuchyňa – Čermák 8 km 
Trasa hore kopcom s prevýšením asi 600 metrov cyklistov najskôr vedie okolo priehrady Kuchyňa. Oplatí sa 

tu zastaviť a tlačiac bicykel sa prejsť po nádhernom náučno-zábavnom chodníku Bobria hrádza. Potom už 
výletníkov čaká cesta udržiavaným lesom po úpätí Ostrého vrchu s rozhľadňou až k dedinke Čermák. Tu sa 
môžete osviežiť pitnou vodou zo studničky Modranská Baba. 

Baťov kanál – Skalické rybníky 6 km 
Cyklochodník prepája tieto atraktívne miesta. Vedie po nespevnenej trase, no aj napriek tomu je ideálnou pre 

rodiny s deťmi, alebo po trase prekonávajú iba minimálne prevýšenie. Máte na výber. Možno ju absolvovať i v 
opačnom smere, alebo si ju spestriť plavbou po kanáli. Odporúčame si ju dopredu rezervovať. Milovníkov rýb 
poteší ponuka známeho bufetu pri rybníkoch a čerstvá ryba na tanieri. V prístave Baťovho kanála je aj detské 
ihrisko. 

—- 
ŽILINSKÝ KRAJ 
Vrchteplá – Súľov 5 km 
Cyklotúry Strážovskými vrchmi ponúkajú niekoľko krásnych výhľadov a pre deti atraktívne kľukaté lesné 

cestičky. Obec Vrchteplá je križovatkou viacerých cyklotrás. Žltá značka vás odtiaľto dovedie bezpečne až do 



Súľova. Po trase môžete obdivovať okolitú prírodu a urobiť si fotky do rodinného albumu. Na konci Súľova 
doprajte deťom skutočný zážitok vďaka miestnej koniarni a na chvíľu vymeňte bicykel za konský chrbát. 

Blatnica – Gaderská dolina 16 km 
V Turci niet krajšej prechádzky. Jazda je nenáročná, vezmite na ňu aj malé deti, dolinou vedie kvalitná 

asfaltka. Má dĺžku 16 km, nemusíte ju absolvovať celú, ale okolitá príroda vás očarí. Končí sa v lokalite Veterné. 
Ak vás bicykel omrzí, z doliny vedie množstvo náučných chodníkov na pešiu túru. 

Ružomberok – Korytnica 23 km 
CykloKorytnička vedie z mesta Ružomberok smerom na Banskú Bystricu popri pôvodnej trase železnice a 

rieke Revúca až do bývalých kúpeľov. Cestu lemujú informačné tabule so zaujímavosťami o okolitej prírode a 
železnici. Trasa nemá všade hladký povrch, odporúča sa preto horský bicykel. Od Ružomberka po Vlčí dvor má 
trasa nový koberec a je aj širšia. 

Prílohu Leto na bicykli zostavila Viera Legerská 
zdroj: skprofibike, sdetmi.com 

[Späť na obsah] 

 
 

3. KADETKY VYBOJOVALI BRONZ 
[14.07.2020; Banskobystrické noviny; ŠPORT; s. 35; lav] 

 
 

Košická Angels aréna bola od piatku do nedele dejiskom finálového turnaja majstrovstiev Slovenska I. ligy 
kadetiek. Hráčky ŠKP 08 Banská Bystrica-ZŠ Zvolen vstúpili v piatok do turnaja víťazne, keď zdolali Poprad. Na 
druhý deň v smolnom zápase so Spišskou Novou Vsou ťahali za kratší koniec, keď prehrali o tri body. Ich 
záverečné vystúpenie malo bronzovú bodku, keď v súboji o tretie miesto zdolali trnavskú Sláviu. 

I. liga kadetiek finálový turnaj MSR: 
Piatok: ŠKP 08 Banská Bystrica-ZŠ Zvolen - BAM Poprad 60:44 (12:7, 38:21, 42:35), štvrtiny 12:7, 26:14, 

4:14, 18:9, TH: 7/11 - 4/11, trojky: 1 - 0, fauly: 14 - 20 ŠKP 08: Janštová 22, Kollárová 10, Kalinová 8, Syčová 8, 
Rausová 1 (Droppová 9 (1), Iliašová 2, Dubovická 0, Fábryová 0, Mravíková 0, Szudorová 0) 

Sobota: ŠKP 08 Banská Bystrica-ZŠ Zvolen - ŠKBD Spišská Nová Ves 52:55 (6:16, 19:27, 37:40), štvrtiny 

6:16, 13:11, 18:13, 15:15, TH: 15/21 - 10/16, trojky: 3 - 7, fauly: 15 - 21. 
ŠKP 08: Janštová 25, Kollárová 16 (3), Kalinová 2, Fábryová 0, Syčová 0 (Neuschlová 9, Droppová 0, Iliašová 

0, Mravíková 0, Rausová 0) 
Nedeľa o 3. miesto: BK AŠK Slávia Trnava - ŠKP 08 Banská Bystrica-ZŠ Zvolen 47:65 (10:20, 26:35, 36:52), 

štvrtiny 10:20, 16:15, 10:17, 11:13, TH: 4/11 - 8/14, trojky: 1 - 5, fauly: 14 - 11. 
ŠKP 08: Janštová 20, Kollárová 10 (2), Neuschlová 10 (1), Rausová 8 (2), Kalinová 6 (Fábryová 4, Iliašová 4, 

Syčová 3, Droppová 0, Mravíková 0, Szudorová 0). 
—- 
Foto: 
Dramatický súboj o bronz v I. lige žen a junioriek. Michal Vall 

[Späť na obsah] 

 
 

4. LETO NA BICYKLI 
[14.07.2020; Topoľčianske noviny; LETO NA BICYKLI; s. 26,27,28; Viera Legerská] 

 
 

Slovensko je ako stvorené na dovolenku v sedle bicykla. Má vyše 13-tisíc km cyklotrás. Nie všetky sú vhodné 
pre deti či rekreačných cyklistov. Náš výber trás sa ale orientuje na deti a rodiny, s ktorými si môžete počas 
prázdnin urobiť cyklovýlet v okolí svojho domova či na dovolenke v ktoromkoľvek kraji 

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ 
KRPÁČOVO – TÁLE 12 km 
Deti ocenia, že táto trasa je členitá, vedie cez asfalt i štrk, môžete využiť aj lesné cestičky. Finále je pri vodnej 

nádrži, ktorá deti očarí a jej okolie môžete využiť na oddych a hry. Začať šliapať do pedálov treba pri známom 
hoteli pre rodiny Partizán v časti Tále, po trase si môžete pozrieť výnimočnú archeologickú lokalitu Hrádok, 
golfový a ski areál, no najväčšiu radosť deťom urobíme pobytom pri obľúbenom jazere Krpáčovo. 

KOTMANOVÁ – RUŽINÁ 10 km 
Vyberáme ďalšiu nenáročnú cyklotrasu s udržiavanými cestami. Vedie cez päť obcí a odkryje sa vám z ne j 

výhľad na vrch Stránica. Neoľutujete, ak si urobíte maličkú odbočku. Uvidíte aj zrúcaniny hradu Divín, z ktorého je 
nádherný výhľad do okolia. Najkrajší bol záver tejto trasy a výhľad na priehradu Ružiná. Ten je teraz narušený, 
lebo priehradu pre nutné opravy technických zariadení vypúšťajú. 

BANSKÁ BYSTRICA – ZVOLEN 5 km 



Rodinná cestička môže byť dobrou voľbou hoci aj na celodenný výlet s viacerými zaujímavými zástavkami. Na 
trasu treba vyštartovať od Zvolenskej cesty popri Hrone po modrej značke. Zastávku si môžete urobiť na Sliači v 
známych kúpeľoch, ale aj v obci Hronsek, kde nájdete drevený artikulárny kostol. 

Obidve zastávky možno využiť nielen na oddych, ale aj na osvieženie, poznávanie a zábavu. 
Trasa je aj pre deti bezpečná, dobre upravená, vedie po asfalte i pekných lúčnych cestách a ústi pri 

Zvolenskom zámku, kde sa počas leta koná viacero podujatí i výstav. 
BRATISLAVSKÝ KRAJ 
Náučný chodník NIVOU MORAVY (Moravská cyklistická cesta) 79 km jeho prvú časť z Devína do Devínskej 

Novej Vsi v dĺžke 4,5 km (okruh 9 km) môžete využiť na výlet s deťmi 
Náučný chodník, ktorý sa môže využiť aj na pešiu turistiku či in-line korčuľovanie, sa začína pri Devíne, 

pokračuje cez Devínsku Novú Ves, Devínske jazero, Vysokú pri Morave, Záhorskú Ves, Suchohrad, Gajary, Malé 
Leváre, Veľké Leváre, Moravský Sv. Ján a Sekule. Trasa vedie od sútoku Dunaja a Moravy až po Moravský Sv. 
Ján a na jej trase nájdete 39 náučných tabúľ. Ak si vyberiete jej prvú časť, lebo si chcete zašportovať aj s malými 
cyklistami, začať môžete pod hradom alebo na začiatku Devína. Trasa vás povedie popri rieke Morava jej 
malebným údolím. Po príjazde pod známy Cyklomost slobody si môžete urobiť s deťmi prestávku, využiť detské 
ihrisko, bufet či blízky lanový park Tarzania. 

BERG – HAINBURG 15 km 
Ak si vyberiete túto trasu, nezabudnite na doklady, aj detské pasy, lebo čo keď… Predsa len, idete za hranice. 

Ale neoľutujete. Nenáročný výlet po udržiavanom cyklochodníku vás nasmeruje najskôr do dediny Woldsthal a 
potom poľnými cestičkami až do Hainburgu s nádherným hradom a možnosťou kúpania. Cyklotrasa vedie po 
rovine, žiaden problém na nej nebude mať ani malé dieťa či začínajúci cyklista. Ak sa rozhodnete aj pre návštevu 
hradu, otvorí sa vám nádherný impozantný výhľad do širokého okolia, ktorý sa naozaj nedá zopakovať a o ktorom 
vaše deti budú môcť písať slohové úlohy. 

KOŠICKÝ KRAJ 
Spišská Nová Ves – Slovenský raj 10 km 
Dožičte deťom cestu vlakom a pribaľte si bicykle. Vystúpte v Spišskej Novej Vsi a opýtajte sa na cestu k 

Hornádu. Popri rieke sa dostanete na Smižiansku Mašu, na Čingov, Ďurkovec a trasa môže skončiť v Spišských 
Tomášovciach, kde sa dá nasadnúť na vlak. Odmenou vám budú meniace sa výhľady na Spišskú Novú Ves a 

návšteva Čingova, ktorý je jedným z nástupných stredísk pre turistické trasy roklinami Slovenského raja. 
Okruh Remetské Hámre – Jelenia lúka 15 km 
Tešiť sa môžete na bicyklovanie po lesných cestičkách. Sú veľmi dobre udržiavané, jazda po nich je aj pre 

deti príjemná. Okružná cesta začína v Remetských Hámroch (okres Sobrance), kde malí cyklisti môžu obdivovať 
aj starú lokomotívu na koľajniciach pri ceste. Odtiaľ sa potom po modrej cyklotrase dostanete až k Potašni, kde sa 
napojíte na zelenú cyklotrasu s náučným chodníkom vedúcu miernym kopčekom k Morskému oku. Núka sa tu 
chvíľa na oddych a výhľad na vodu. Potom môžete pokračovať na Jeleniu lúku. Z nej sa stačí vydať vpravo po 
modrej cyklotrase okolo minimálne jednej rozhľadne a dostanete sa späť do Hámrov. 

NITRIANSKY KRAJ 
Golianovo – Janíkovce 4 km 
Zábava na jedno popoludnie. Novovybudovaný chodník je vhodný aj pre najmenších cyklistov. Šliapať do 

pedálov treba začať vo viniciach Golianovo (okres Nitra) a cestá vás pokojnou krajinou zavedie do Janíkoviec. 
Tam sa môžete s deťmi zahrať na miestnom ihrisku. 

Topoľčianky – Zubria zvernica 2,5 km 
Na tento výlet deti tak skoro nezabudnú. Zubria obora je veľkým lákadlom, je jediná na Slovensku a odporúča 

sa jej návšteva v dopoludňajších hodinách. Vtedy zvieratá kŕmia a možno ich pozorovať a fotografovať zblízka. 
Trasa vedie po asfalte a lesných cestičkách z Topoľčianok k obci Žitava okolo vodnej nádrže. 

Zlatno – Slážany 11 km 
Táto trasa môže preveriť vašu kondičku – ak sa na ňu vyberiete z opačnej strany. S deťmi si ale vyberte 

bikovačku z kopca, ktorá vás povodí po priestranných zelených lúkach a cez vrchy Zlatnianska skalka a Hôrka. 
Niekoľko minút cesty od Zlatna (okres Zlaté Moravce) natrafíte aj na maličký rybník s náučnou tabuľou, tam si 
môžete urobiť zastávku. Vo Velčiciach sa tiež dá oddýchnuť v krásne vyzdobenom barokovom kostole. Dedina je 
súčasťou chránenej prírodnej oblasti Veľký Lysec. Na vrchole pohoria stálo kedysi aj hradisko a dnes na ňom 
môžete pozorovať množstvo bizarných útvarov a skalných veží. 

PREŠOVSKÝ KRAJ 
Lendak – Bachledova dolina 6 km 
Je to trocha adrenalínovejšia jazda z kopca po nespevnenej ceste či poli a je vhodná skôr pre väčších 

cyklistov, no pri troche opatrnosti ju zvládnu aj menej skúsení drobci, ak si dajú počas jazdy pozor a majú trochu 
kondície. Trasa vás prevedie popri rieke Rieka a končí vysokou rozhľadňou. V Bachledovej doline sa môžete 
prejsť chodníkom v korunách stromov, na ktorom môžete obdivovať jedinečnosť prírody Spišskej Magury, urobiť 
si fotografie do fotoalbumu a precítiť krásu našej malej krajiny. 

Spišská Belá – Tatranská kotlina 9 km 
Ak ste na dovolenke blízko našich veľhôr či rovno pod nimi, možno vám príde vhod tip na nenáročnú 

cyklotrasu, ktorá sa začína pri Belianskom rybníku v Spišskej Belej. Je tam parkovisko, na ktorom môžete 
odparkovať, nasadnúť hneď na bicykle a vyraziť po asfalte do kotliny. Po ceste je množstvo odpočívadiel, na 
ktorých sa dá kochať výhľadmi a mapa s informáciami o okolí. Korunou výletu môže byť návšteva našej krásnej a 
unikátnej Belianskej jaskyne. 

TRNAVSKÝ KRAJ 
Kuchyňa – Čermák 8 km 



Trasa hore kopcom s prevýšením asi 600 metrov cyklistov najskôr vedie okolo priehrady Kuchyňa. Oplatí sa 
tu zastaviť a tlačiac bicykel sa prejsť po nádhernom náučno-zábavnom chodníku Bobria hrádza. Potom už 
výletníkov čaká cesta udržiavaným lesom po úpätí Ostrého vrchu s rozhľadňou až k dedinke Čermák. Tu sa 
môžete osviežiť pitnou vodou zo studničky Modranská Baba. 

Baťov kanál – Skalické rybníky 6 km 
Cyklochodník prepája tieto atraktívne miesta. Vedie po nespevnenej trase, no aj napriek tomu je ideálnou pre 

rodiny s deťmi, alebo po trase prekonávajú iba minimálne prevýšenie. Máte na výber. Možno ju absolvovať i v 
opačnom smere, alebo si ju spestriť plavbou po kanáli. Odporúčame si ju dopredu rezervovať. Milovníkov rýb 
poteší ponuka známeho bufetu pri rybníkoch a čerstvá ryba na tanieri. V prístave Baťovho kanála je aj detské 
ihrisko. 

ŽILINSKÝ KRAJ 
Vrchteplá – Súľov 5 km 
Cyklotúry Strážovskými vrchmi ponúkajú niekoľko krásnych výhľadov a pre deti atraktívne kľukaté lesné 

cestičky. Obec Vrchteplá je križovatkou viacerých cyklotrás. Žltá značka vás odtiaľto dovedie bezpečne až do 
Súľova. Po trase môžete obdivovať okolitú prírodu a urobiť si fotky do rodinného albumu. Na konci Súľova 
doprajte deťom skutočný zážitok vďaka miestnej koniarni a na chvíľu vymeňte bicykel za konský chrbát. 

Blatnica – Gaderská dolina 16 km 
V Turci niet krajšej prechádzky. Jazda je nenáročná, vezmite na ňu aj malé deti, dolinou vedie kvalitná 

asfaltka. Má dĺžku 16 km, nemusíte ju absolvovať celú, ale okolitá príroda vás očarí. Končí sa v lokalite Veterné. 
Ak vás bicykel omrzí, z doliny vedie množstvo náučných chodníkov na pešiu túru. 

Ružomberok – Korytnica 23 km 
CykloKorytnička vedie z mesta Ružomberok smerom na Banskú Bystricu popri pôvodnej trase železnice a 

rieke Revúca až do bývalých kúpeľov. Cestu lemujú informačné tabule so zaujímavosťami o okolitej prírode a 
železnici. Trasa nemá všade hladký povrch, odporúča sa preto horský bicykel. Od Ružomberka po Vlčí dvor má 
trasa nový koberec a je aj širšia. 

Prílohu Leto na bicykli zostavila Viera Legerská 
zdroj: skprofibike, sdetmi.com 
—- 
Viete, že… 
… predchodcom bicykla bola jednoduchá konštrukcia pozostávajúca z dreveného rámu, riadidiel a dvoch 

kolies za sebou. Ak sa chcel jazdec pohnúť vpred, musel sa odrážať nohami. Vynález predstavil v roku 1817 
nemecký barón Karl von Drais. 

… predné veľké koleso s malým zadným (tzv. velocipéd) skonštruovali až v 70. rokoch 19. storočia. Jazdec 
sedel v sedle nad veľkým kolesom a bicykel poháňal pedálmi pripojenými na koleso. Velocipéd si obľúbila najmä 
privilegovaná mládež v Anglicku. Dôvod? Mohla si ho dovoliť. 

… v závere 19. storočia sa odohralo doslova bicyklové šialenstvo. Deväťdesiate roky tohto storočia sa 
považujú za zlatú éru bicyklov aj preto, že svetlo sveta uzrel model bicykla Coventry. Jeho inovácie doniesli 
reťazový pohon zadného kolesa, ale aj zníženie sedla s lepším rozložením váhy jazdca. Vznikli kluby, preteky na 
bicykloch. 

… prvý priestupok na bicykli sa pripisuje škótskemu kováčovi Kirkpatrickovi MacMillanovi. Počas jazdy zrazil 
dievča a dostal pokutu 5 šilingov. 

… pre feministky sa bicykle stal symbolom slobody. Bicykle pomohli ženám na ich ceste za emancipáciou. 
Ženy tak mali možnosť cestovať a rozširovať svoj obzor. 

… v chudobných krajinách je bicykel hlavným prostriedkom dopravy. Rodina, ktorá má bicykle, má zároveň v 
priemere o 35 percent vyšší príjem ako rodina, ktorá bicykel nevlastní. 

Zdroj: Noizz, commingthru.com 
—- 
Kam na bicykli 
JÚL 
11. 7. Smolnícky MTB maratón Smolník 
11. 7. Vialleman Bátovce-priehrada 
12. 7. Novohradský pedál Lučenec 
12. 7. Ezakimak Bobrovec 
18. 7. Kordický extrém Kordíky 
18. 7. Jakľofski bicigeľ, Jaklovce 
18. 7. Rajecký kros triatlon Rajec 
19. 7. Sliačanský pedál Liptovské Sliače 
24. – 25. 7. Spišských 333 Extreme Spišská Nová Ves 

25. 7. Kellys GreenBike Tour Bratislava 
25. 7. Filištín Jakubovany 
25. 7. Cyklomaratón X-bionic sphere Šamorín 
26. 7. Okolo Bardejova Bardejov 
AUGUST 
1. 8. Cyklostore maratón Horné Srnie 
1. 8. Slanský MTB maratón Kokošovce 
1. 8. Turany MTB Bike Cup Turany 
1. 8. Donovalský drapák Donovaly 



2. 8. Baťovianska galuska Partizánske 
2. 8. Kežmarskotatranský cyklomaratón Kežmarok 
8. 8. Škoda Horal MTB maratón Svit 
8. 8. Po stopách Martina Rázusa Liptovský Mikuláš 
8. 8. Časovka vo vrchu Kojšovská hoľa Zlatá Idka 
9. 8. Svidník Tour Svidník 
13. – 15. 8. Vrchárska Koruna Trenčianska Non Stop Kálnica 
15. 8. Kráľovský MTB maratón Granč-Petrovce 
15. – 16. 8. Od Tatier k Dunaju Jasná 
16. 8. O pohár mesta Sabinov Sabinov 
16. 8. Duatlon Pezinok 
22. 8. Čarnohurec Brezovica 
22. 8. MTBiker Novodubnický maratón Nová Dubnica 
22. 8. Okolo Starej Ľubovne Stará Ľubovňa 22. – 23. 8. Žilinský triatlon Žilina 
23. 8. E-Bike XCO Skalica Zlatnícka dolina 
29. 8. Birell Bikefest Kálnica 
29. – 30. 8. Stupava Trophy Stupava 
30. 8. Martinský maratón, Martin 
30. 8. Časovka Banské – Mláčky Banské 
31. 8. Cyklostore maratón Horné Sŕnie 
SEPTEMBER 
1. 9. Výstup na Ostrý vrch Kálnica 
1. 9. Stupava MTB Sprint Stupava 
Pokračovanie na ďalšej strane 
1. 9. Merida Zelená stopa Selce 
5. 9. Horský duatlon Kráľ Poľany Hriňová 
5. 9. Škoda Slovenský raj Hrabušice 
5. 9. Moldavský pohár Bodvy Moldava nad Bodvou 
5. 9. Nitriansky cyklomaratón, Poľný Kesov 
5. 9. Prešovský cyklomaratón Prešov 
5. 9. Tatry triatlon 2020 Mlynčeky 
6. 9. Časovka do vrchu Uloža 
6. 9. Horal Richvald 
13. 9. Raslavický pedál Raslavice 
13. 9. Teatro Okolo Molohontu Rimavská Sobota 
13. 9. Piko-Bike maratón Komárno 
19. 9. Gajarský Kovjan Gajary 
19. 9. Trnavských jarmočných 6666 m Trnava 
20. 9. Tour de Prešov 
20. 9. Kúpeľný duatlon 2020 Trenčianske Teplice 
27. 9. Memoriál Waltera Rennera Mlynčeky 
OKTÓBER 
3. 10. Kaktus Bike Bratislava 
10. 10. 24 hodín MTBike Jam Kuchyňa 
23. – 24. 10. Everesting Kálnica 
Zdroj: MTBiker, Bikerpoint, Cestné maratóny, Sportsoft 
—- 
Foto: 
Hrad Divín stojí za prehliadku. 
Takúto idylu nájdu cyklisti na Krpáčove. 
Na Cyklomoste slobody. 
Cestou k Morskému oku. 
V Zubrej zvernici. 
Prechádzka v korunách stromov. 
Na trase Spišská Belá – Tatranská kotlina. 
Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom pre rekreačných jazdcov. 
Svoj cyklovýlet s deťmi môžete oživiť plavbou po Baťovom kanáli. 
Vrchteplá. 
CykloKorytnička. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Nebezpečnú križovatku na priecestí v Spišskej Novej Vsi prestavajú 
[14.07.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 



 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22445950/nebezpecnu-krizovatku-na-priecesti-v-spisskej-novej-vsi-
prestavaju.html 

 
 

Mesto i kraj hovoria najskôr o konci roka 2020. 
Problémový priechod na spišskonovoveskom priecestí 
(4 fotografie) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Takmer tri desaťročia je križovatka na železničnom priecestí v Spišskej Novej Vsi, 

smerom na sídlisko Západ pri Smižanoch, vnímaná nielen zo strany vodičov, ale aj chodcov ako veľmi 
nebezpečná. 

Neraz sa tu stali kolízie aj nehody. 
Mestu sa roky nepodarilo situáciu zlepšiť. V tomto roku by sa mohol dlhoročný problém vyriešiť, pracujú na 

tom mesto aj kraj. 
Križovatku Duklianskej a Radlinského ulice veľmi dobre poznajú najmä obyvatelia sídliska Západ. 
S prechádzaním cez železničné priecestie smerom do mesta a späť sa každý deň stretávajú s rôznymi 

kolíznymi situáciami. 
Pred časom sa situácia mierne zlepšila vybudovaním chodníka pre peších. Celkovú dopravnú situáciu to však 

nezlepšilo. 
Kolóny áut i nepovolené odbočovanie 
Kolóny áut a nepovolené odbočovanie doľava v smere z Duklianskej ulice od sídliska Západ na Radlinského 

ulicu v smere na okruh von z mesta sú tu každodennou realitou. 
„Najnebezpečnejšia situácia vzniká, ak sa po dlhšom čase otvoria rampy a pustia sa autá a j chodci z oboch 

strán naraz. Križujú sa tu dve hlavné cesty s priecestím. Chodník, ktorý vedie z obidvoch strán k priecestiu, sa 
zrazu pred priecestím stráca. Určite to nepridáva k bezpečnosti,“ reagoval obyvateľ sídliska Západ na sociálnej 
sieti. 

„Na sídlisku bývam už dlhé roky. Počet áut rastie a kolóny, ktoré sa tvoria po zatvorení rámp či pri odbočovaní 
vľavo v smere od sídliska, sú hrozné. Aj keď idem autom do mesta, aj keď idem peši. Trocha pomohol chodník 
popri ceste za priecestím, ale situáciu na ceste s autami to nevyriešilo. Rozšírenie križovatky o odbočovacie 
pruhy by bolo riešením,“ zdôraznila Novovešťanka Slávka Hvizdošová. 

Problém trvá 25 rokov 
„Dvadsaťpäť rokov trvá táto situácia na priecestí, pred časom sme sa pustili do jej riešenia. Ešte koncom 

novembra 2019 sme rozbehli práce na vysporiadaní pozemkov. Získali sme mandát od Košického 
samosprávneho kraja, aby sme konali a dotiahli to až do stavebného povolenia,“ informoval primátor Spišskej 
Novej Vsi Pavol Bečarik (SNS). 

((piano)) 
Ako uviedol, na priecestí by po prestavbe mali pribudnúť dva odbočovacie pruhy v oboch smeroch, od aj do 

mesta. 
Odbočovací pruh smerom zo sídliska z Duklianskej ulice na Radlinského ulicu by mal vyriešiť aj existujúci 

protizákonný stav. 
Autá, ktoré prichádzajú zo sídliska k železničnému priecestiu a chcú odbočiť pred ním doľava, porušujú 

predpisy, keďže tam nie je odbočovací pruh. 
Dávajúc prednosť vozidlám prichádzajúcim od mesta z hlavnej cesty, tak spôsobujú aj niekoľko desiatok 

metrov dlhé kolóny stojacich áut. 
Projektová dokumentácia je už vo finále 
Cesta druhej triedy križujúca železničné priecestie je v správe a v majetku Košického samosprávneho kraja 

(KSK). 
Ten už na je úpravu vyčlenil 242-tisíc eur. 
Ako potvrdil predseda KSK Rastislav Trnka, na rekonštrukciu daného úseku cesty križujúcej železničné 

priecestie sa momentálne dokončuje projektová dokumentácia. 
Trnka o dlhoročných problémoch s týmto úsekom vie a verí, že sa už tento alebo na budúci rok situácia 

zmení. 
Župan potvrdil, že majetkovoprávne pomery by mali byť už vysporiadané. 
Pred vyhlásením verejného obstarávania 
„Pridaním odbočovacích pruhov by sa mala zlepšiť celkové dopravná situácia. Zrýchli sa priepustnosť 

križovatky a ľudia by na priecestí už vôbec nemali čakať, ale plynulo prechádzať,“ zdôraznil Trnka. 
Po dokončení projektovej dokumentácie príde na rad verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. 
Trnka predpokladá, že vyhlásiť by ho mohli do dvoch mesiacov. Trvanie verejného obstarávanie však kraj 

nedokáže ovplyvniť. Opravu zaplatí kraj. 
„Boli by sme radi, keby sa už vynoveným úsekom prechádzalo koncom tohto roka, alebo začiatkom 

budúceho,“ dodal spišskonovoveský primátor. 
[Späť na obsah] 
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6. Tipy na dnes - utorok 14. júla 
[14.07.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia. 
Európske filmy za euro 
KOŠICE. Film Vnútorné slnko uvidíte na dvore Tabačky od 20.30 hod. 
Divadelný utorok na Terase 
KOŠICE. Utorky na Terase patria divadlu, preto sa deti môžu o 17.00 hod. pri Galérii tešiť na rozprávku 

Kubovo šťastie z podaní uja Ľuba z pláže. Dospelých o 18.00 hod. čaká divadlo Kontra zo Spišskej Novej Vsi s 

tragikomédiou z filmového prostredia s názvom Kamene vo vreckách. 
Fast and Smart Kvíz 
PREŠOV. Pokračovanie obľúbeného kvízu je vo Wave naplánované na utorkový večer. Súťažiť sa začne od 

20.00 hod. 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Kadeti ŠBK pod novým trénerom s druhým miestom 
[14.07.2020; mylevice.sme.sk; Levice / Šport; 00:00; Ivan Porubský] 
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Po dlhom prerušení mládežníckych basketbalových súťaží sa v Košiciach konali záverečné boje o majstra 
medzi kadetmi. Medzi najlepšími nemohli chýbať ani Levice pod vedením nového trénera Richarda Kucsu. 

Druhé miesto bolo reálne 
Kadeti ŠBK Junior Levice hrali pred júlovými Majstrovstvami Slovenska posledný súťažný zápas ešte prvého 

marca. V tomto zápase doma nestačili na lídra tabuľky o 1. až 8. miesto KB Košice. Rovnaký súper ich čakal v 
semifinále spomínaných majstrovstiev, ale ešte predtým si v prvom zápase po reštarte poradili s tímom Spišská 
Nová Ves. Po úspešnom štvrťfinále ich čakal oveľa náročnejší súper, ktorý bol aj hostiteľským tímom celých 

majstrovstiev KB Košice. Východniari ešte v sezóne nepocítili chuť prehry a chceli rovnako pokračovať aj proti 
Leviciam. Hráči ŠBK Juniori však predviedli výborný výkon, keď svojho súpera porazili o päť bodov 58:63. Na tím 
pod vedením nového trénera Richarda Kucsu čakali vo finále jednoznační favoriti turnaja a to hráči Interu 
Bratislava. Levice síce na tohto súpera nestačili, ale celkovo zanechali na turnaji výborný dojem a právom 
obsadili celkové druhé miesto. „Z hľadiska síl družstiev na turnaji bolo druhé miesto pre nás reálne dosiahnuteľné. 
Inter Bratislava zaslúžene vyhrali majstrovský titul, keďže mali veľmi dobrú formu. Veľmi si ceníme zisk druhého 
miesta, keďže nebolo vôbec jednoduché zdolať v semifinále domáci tím, ktorý bol tiež celú sezónu bez prehry. 
Možno je to tým pádom pre niektorých prekvapenie, ale za naše výkony sme si zaslúžili postúpiť do finále práve 
my. Tam už športová forma bola jednoznačne na strane Interu Bratislava. My sme s druhým miestom spokojní a 
chalanom by som chcel aj touto formou ešte raz zagratulovať,“ hovorí nový tréner kadetov ŠBK Junior Levice 
Richard Kucsa. 

K tímu prišiel len pred dvoma týždňami 
Súvisiaci článokPRÍPRAVNÉ ZÁPASY: Okresné derby sa skončilo nerozhodne. Kalnej sa v príprave 

daríČítajte 
Nový tréner levických kadetov Richard Kucsa sa k tímu pridal len pred nedávnom, ale na záverečnom turnaji 

svojim zverencom veril. Čakali ich nároční súperi a to hlavne doteraz neporazené tímy z Košíc a Bratislavy. 
„Priznám sa, že som nemal príliš veľa informácii o kvalitách jednotlivých súperov, keďže som do mužstva prišiel 
len pred dvoma týždňami. Na očakávanie o konečnom umiestnení pred začiatkom, alebo počas sezóny sa 
neviem presne vyjadriť. Určite však bolo cieľom dostať sa na tieto majstrovstvá a navyše v semifinále si poradiť s 
kvalitným mužstvo z Košíc bol určite skvelý výsledok pre klub za ich celosezónne snaženie,“ pochvaľuje hráčov 
tréner Richard Kucsa. 

Inter bol o dve triedy lepší 
Po dramatickom semifinále proti KB Košice nastúpili kadeti ŠBK Junior Levice v nedeľu poobede proti 

jednoznačným favoritom turnaja Interu Bratislava. Tím 
((piano)) 
z hlavného mesta počas celého roka predvádzal fantastické výkony, čo napokon potvrdil aj na záverečnom 

turnaji. Vo finále si napokon vysoko poradil aj s Levicami. „Kadeti Interu Bratislava neprehrali túto sezónu ani 
jeden zápas. Na majstrovstvách jednoznačne dominovali, keď najprv svoj prvý zápasy vyhrali o 78 bodov, 
semifinále o 48 bodov a vo finále nás zdolali o 61 bodov. Je to asi dosť prekvapujúce, že sme vo finále prehrali o 
toľko bodov, ale oni mali na turnaji jednoducho o dve triedy lepšiu tímovú športovú formu ako ostatné družstvá,“ 
hovorí o finálovom súperovi Levíc Kucsa. 

https://korzar.sme.sk/c/22443505/tipy-na-dnes-utorok-14-jula.html
https://mylevice.sme.sk/c/22445302/kadeti-sbk-pod-novym-trenerom-s-druhym-miestom.html


Z Piešťan naspäť do Levíc 
Nový levický tréner dlhé roky pôsobil pri profesionálnom basketbalovom mužstve žien, ktoré pravidelne 

hrávalo o tie najvyššie priečky a predstavilo sa aj v pohárovej Európe. Viaceré okolnosti však priviedli levického 
odchovanca naspäť do mesta, kde s basketbalom začínal „Môjmu príchodu do Levíc predchádzalo viacero 
aspektov, ako bola napríklad situácia okolo koronavírusu, alebo aj v mojom osobnom živote. Zvažoval som, čo 
ďalej a nakoniec som rád, že som dostal takúto veľmi serióznu ponuku od ŠBK Junior a dohodli sme. Určite bude 
toto moje pôsobenie odlišné oproti prechádzajúcim rokom, keď som pôsobil v tíme Piešťanské Čajky,“ hovorí o 
svojom rozhodnutí nový tréner kadetov. 

Určite je rozdiel medzi ženským a mužským basketom 
Pre 35-ročného Richarda Kucsu to bola určite veľká zmena prejsť od ženského basketbalu k tomu mužskému. 

Aj pre jeho mladých zverencom je to určite dobré, keďže každý tréner prinesie so sebou nejakú zmenu. „Ja som 
pri chalanoch len dva týždne. Ešte stále sú to dospievajúce deti, ktorí ešte majú veľmi veľa toho pred sebou. Je 
pravda, že prišiel som z úplne top ženského basketbalového prostredia do mládežníckeho a sú tam určité 
rozdiely. Ten prístup je určite iný ako u profesionálnych hráčkach a tak musia byť aj moje očakávania iné. 
Nejedná sa iba o basket, je to iné aj ľudsky, kde treba prihliadať na ich školské povinnosti a podobne. Tu sa 
proste treba tým chalanom viac venovať a nie iba sa zameriavať na ten basketbal, keďže nie sú to profíci. Čo sa 
týka rodovej odlišnosti, tak je to síce basket ako basket, ale určite sú tam odlišné špecifiká medzi ženským a 
mužským basketbalom. Som tu však ešte krátko, aby som to vedel poriadne zhodnotiť. Pre mňa je to tiež nové 
prostredie, postupne sa s tým vyrovnávam a potrebujem sa tomu prispôsobiť,“ hovorí o rozdieloch. 

Nie všetci kadeti už končia 
Pre klub ŠBK Junior Levice sa však ešte sezóna nekončí. Ich juniorov čakajú koncom júla Majstrovstvá 

Slovenska v Košiciach. Budú na nich obhajovať minuloročné prvenstvo. Nebudú na nich chýbať ani viacerí kadeti 
a tak sa sezóna nekončí ani pre ich nového trénera. „Po krátkom oddychu pokračujú kadeti s tréningovým 
procesom ďalej, keďže na juniorov čakajú Majstrovstvá Slovenska a to opäť v Košiciach 24. až 26. júla. Až tr i 
štvrtiny toho kadetského kádra bude účinkovať na týchto juniorských majstrovstvách a ja tak pokračujem s 
mužstvom ďalej v príprave,“ dodáva na záver tréner kadetov a juniorov ŠBK Junior Levice Richard Kucsa. 

Výsledky 
ŠTVRŤFINÁLE: ŠBK Junior Levice – Spišská Nová Ves 81:61 (41:32), body ŠBK: Tončík a Szabó po 15, 

Krajčovič 7, Gregáň 5, Slamka 2 (Solčánsky 18, Bielik 8, Kadluba a Kováčik po 4, Misál, Rákoci a Šmrhola po 0). 
SEMIFINÁLE: KB Košice - ŠBK Junior Levice 58:63 (34:36), body ŠBK: Solčánsky 23, Tončík 11, Szabo 8, 

Krajčovič a Slamka po 2 (Bielik 8, Kováčik 4, Kulčár 3, Misal 2, Gregáň 0. 
FINÁLE: Inter Bratislava - ŠBK Junior Levice 95:34 (47:17), body ŠBK: Szabo 6, Slamka 5, Misal a Tončík po 

4, Solčánsky 2 (Krajčovič, Kulčár a Šmrhola po 3, Bielik a Kadluba po 2, Kováčik 0). 
[Späť na obsah] 
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Uvažujete, kam sa vydať na augustovú dovolenku? A čo tak objaviť kúsok raja? Lebo ten slovenský má 
naozaj čo ponúknuť. 

Slovenský raj je nádherný, ale nie je vhodný pre každého. Chodníky sú technicky náročné, striedané rebríkmi, 
zrázmi, prevýšeniami aj roklinami. Ak nie ste dostatočne zdatná, máte problém s rovnováhou a výškami, nie je to 
nič pre vás. 

KDE začať? 
Ak ste sa rozhodli navštíviť toto územie, vstupnou bránou do raja je Spišská Nová Ves a strediská Čingov a 

Podlesok na severnej strane a Dedinky na južnej. Najnavštevovanejšími roklinami sú Suchá Belá, Veľký Sokol, 
Róthova roklina, Prielom Hornádu a Kyseľ. Navštíviť sa však oplatí aj skalný výbežok Tomášovský výhľad alebo 
Kláštorisko s ruinami kartuziánskeho kláštora. 

ČO SA OPLATÍ vidieť 
PRE MENEJ zdatných 
KLÁŠTORSKÁ ROKLINA – je schovaná hlbšie v útrobách Slovenského raja. Ide o kratšiu a menej náročnú 

alternatívu k Suchej Belej, ale tiež má čo ukázať. Malebnosťou a množstvom vodopádov sa jej dokonca vyrovná. 
ROKLINA KYSEĽ – z Kláštoriska ju prejdete asi za hodinu. Nie je príliš náročná, preto je vhodná aj pre deti. 

Roklina Kyseľ pozostáva z troch vetiev. Hlavnou vedie Ferrata Horskej záchrannej služby a na ňu nadväzuje 
menej náročný Veľký a Malý Kyseľ. Túra v tejto oblasti poskytne aj výhľady na vodopády. 

PRE STREDNE zdatných SUCHÁ BELÁ – je najznámejšia roklina v Slovenskom raji a vstup do nej nájdete 
neďaleko obce Hrabušice, priamo pri turistickom centre Podlesok. Táto túra rozhodne nie je určená pre veľmi 
malé deti (8-ročný chlapec ju bez problémov zvládol), lebo sa na nej nachádza viacero náročných úsekov, ktoré 
prekonávate po vysokých oceľových rebríkoch. Najnáročnejší, ale zároveň aj najkrajší úsek je roklina vedúca 
popri 40 metrov vysokých Misových vodopádoch, za návštevu stojí aj Okienkový vodopád. 

PRIELOM HORNÁDU – je asi 16 km dlhý úsek horného toku Hornádu od ústia Veľkej Bielej vody po Smižany. 
Hornád tu vytvoril kaňonovité údolie, ktorého brehy klesajú z bočných hrebeňov a vrchov miestami až z vyše 300-
metrovej výšky. 



Viete, že… 
… prvý prechod Prielomom Hornádu po jeho zamrznutej hladine sa uskutočnil vo februári 1906? V júli 1906 

sa B. Hajtsch a L. Hajtsch splavili na primitívnej plti tokom Hornádu. 
PRE zdatných 
ROKLINA VEĽKÝ SOKOL – je najdlhšia a zároveň aj najnáročnejšia časť Slovenského raja. Možno aj to je 

príčina jej pomerne malej návštevnosti. Ak sa tam predsa vydáte, čaká vás ľudoprázdna nedotknutá príroda a 
množstvo náročných rebríkov a lávok ponad vodopády. 

OPLATÍ SA VIDIEŤ 
TOMÁŠOVSKÝ VÝHĽAD – ponúka nádherný výhľad z 200 metrov vysokého vytŕčajúceho skalného útvaru. 

Odmenou za výstup bude pohľad na Prielom Hornádu, dolinu Bieleho potoka, ale aj na Tatry. 
Viete, že… 
… horolezci zdolali Tomášovský výhľad po prvý raz v roku 1938? Odvtedy tu vzniklo viac ako 100 

horolezeckých ciest a množstvo turistických trás. 
STRATENÁ – okrem Dobšinskej ľadovej jaskyne ponúka množstvo unikátov. Oplatí sa navštíviť napríklad 

Stratenský kaňon. Ide o nenáročnú krátku túru, ktorá však svojimi krásami nápadne pripomína náročnejší 
Prielomu Hornádu. Alebo zájdite na Havraniu skalu, ktorá sa vypína nad dedinou do výšky 1 156 metrov a 
ponúka výhľad na južnú stranu národného parku. 

DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ jaskyňa 
Patrí medzi najväčšie ľadové jaskyne v Európe. Presne 15. júna uplynulo 150 rokov od jej objavenia. Vtedy sa 

kráľovský banský radca Eugen Ruffínyi a jeho dvaja priatelia odvážili zostúpiť do podzemia cez otvor zvaný 
ľadová diera. Ten kedysi používali pastieri na ochladenie počas horúcich dní, ale dovnútra sa neodvážili vkročiť. 
Dobšinská ľadová jaskyňa meria 1 483 metrov. Koncom treťohôr a v starších štvrtohorách tvorila spolu so 
Stratenskou jaskyňou jednu súvislú jaskyňu. Spodné časti jaskyne siahajú do hĺbky 70 m. Hlavnú časť šikmého 
úseku jaskyne tvorí mohutný priestor s objemom asi 140 000 m³. Keďže na jeho šikmej podlahe je množstvo 
vápencových blokov, usudzuje sa, že vznikol preborením skalných podláh. 

V spodných častiach jaskyne teplota ani v lete nevystúpi nad mínus dva stupne. Je to vďaka jej lievikovitému 
vchodu a neustálemu prúdeniu studeného vzduchu. Pred prehliadkou, ktorá trvá asi 30 minút, sa určite teplo 
oblečte 

—- 
Tip na rodinný výlet 
Ak máte z náročných túr v horskom teréne unavené svaly, doprajte im relax v podobe nenáročného výletu. 

Ten ponúka kaštieľ a prírodný park v Betliari. 
Betliar je najkrajší a najnavštevovanejší kaštieľ na juhovýchodnom Slovensku. V parku z 18. storočia nájdete 

nielen vzácne druhy stromov, ale aj vodné plochy, veľký umelý vodopád s nádržou, pod ktorým sa ukrývala 
jaskyňa pre ľadové medvede, kilometre chodníkov, romantické zákutia aj historické stavby. 

KÚSOK histórie 
Oplatí sa však vidieť aj interiér kaštieľa. Koncom 19. storočia ho Andrášiovci, ktorí boli vášnivými 

cestovateľmi, milovníkmi umenia a starožitností, prerobili na luxusné sídlo a poriadne ho vyparádili. Dnes sú v 
kaštieli vystavené napríklad dve egyptské múmie (staršia, tritisícročná, patrí kňazovi zasvätenému bohu Amonovi, 
mladšia, dvetisícročná, dieťaťu), ale aj zvieracie trofeje (krokodíl, slon, korytnačka či nosorožec). Zaujímavé sú aj 
slonie nohy, ktoré šľachtici využívali na odkladanie vychádzkových palíc. Unikátna je aj zbierka vyše 500 obrazov, 
vzácna je najmä Nádašdyho Sieň husárov, kde je vystavených 34 portrétov husárov v uniformách z 2. polovice 
18. storočia. Najväčším bohatstvom kaštieľa je však knižnica s viac ako 15-tisíc exemplármi. 

TAJOMNÉ SCHODY – Vedeli ste, že pred časom boli v kaštieli objavené schody, ktoré zjavne nevedú na 
žiadne logické miesto? Presný dôvod ich vzniku nie je známy, ale staré listiny naznačujú, že viedli na dnes už 
neexistujúcu letnú terasu. 

MARCELA MARTINKOVÁ, foto autorka, profimedia.sk, shutterstock.com 
[Späť na obsah] 
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FUTBAL SPARTAK TRNAVA 
Novou tvárou, ktorá bude obliekať červeno-čierny dres, sa stal mládežnícky reprezentant Stanislav Olejník. 

Do Spartaku prichádza s jasnými cieľmi: využiť šancu a vybojovať si miesto v základnej zostave. 
TRNAVA Počas týždňa zverejnil Spartak Trnava správu o novom hráčovi, ktorým sa stal osemnásťročný 

mládežnícky reprezentant Stanislav Olejník z východu. 
„Futbalu sa venujem od troch rokov vďaka rodičom, ktorí ma k nemu priviedli. Začínal som ako trojročný v 

Levoči a od deviatich rokov som hral v Spišskej Novej Vsi. Následne som pokračoval v Prešove, kde som si 

prešiel všetkými kategóriami od U12 až po A-mužstvo,“ predstavil sa mladý hráč, ktorý poslednú sezónu pôsobil v 
druholigovom Poprade. 



Neznáme prostredie Zo spolupráce s Trnavou sa mladý futbalista teší. „Spartak sa mi ozval ako prvý a som 
veľmi rád za túto príležitosť. Klubu som fandil už ako malý chlapec,“ pokračoval Olejník, ktorého futbalovým 
vzorom je Cristiano Ronaldo a obľúbeným klubom Real Madrid. 

Mladý hráč prichádza do pomerne neznámeho prostredia. „S niektorými futbalistami sa poznám ešte z 
dorasteneckých kategórií. Myslím si, že každý, kto sleduje Fortuna ligu, tak vie, ako na tom kluby sú po 
výsledkovej stránke a v tabuľke,“ povedal na otázku, či sleduje, ako sa darí trnavskému klubu. 

Olejníka čaká v Prešove ešte posledný ročník na športovom gymnáziu. Sťahuje sa však do Trnavy a v štúdiu 
bude pokračovať individuálne na diaľku. Možnosť zoznámiť sa s mestom ešte príliš nemal. „Trnava mi ako mesto 
nehovorí nič, vždy sme tu odohrali zápas a išli naspäť domov. V meste som bol zatiaľ pozrieť len dvakrát, ale 
musím povedať, že je veľmi pekné.“ 

Stanislav Olejník mal čerstvých 17 rokov, keď si otvoril strelecký účet v Prešove v mužskej kategórii a po 
prestupe do Popradu naskakoval aj do zápasov áčka. Za Poprad navyše odohral v tejto sezóne aj dve stretnutia v 
rámci Slovnaft Cupu. „Cieľom v Trnave je vybojovať si miesto v zostave A-tímu. Aj keď som vekom ešte 
dorastenec, chcem hrať mužský futbal. Verím, že presvedčím trénera a prvoligový debut príde čo najskôr,“ 
predstavil svoje ciele mladý futbalista, ktorý zároveň dodáva, že rozdiel medzi dorasteneckým a mužským 
futbalom je veľký, ale už si naň zvykol. 

Reprezentačný dres Svojimi výkonmi sa prebojoval do slovenskej reprezentačnej osemnástky. „Je pre mňa 
veľkou poctou obliekať reprezentačný dres a reprezentovať svoju krajinu. Je to zároveň jeden z mojich najväčších 
úspechov v doterajšej futbalovej kariére. Ďalším je prestup do Trnavy a do prvoligového tímu,“ pokračoval 
Olejník. Mladý futbalista najradšej hrá na pozícii hrotového útočníka, ale nevadia mu ani posty podhrotového a 
krídelného hráča. „Mojimi prednosťami sú asi dobrý výber miesta v šestnástke, hra hlavou a chrbtom k bráne,“ 
popísal Olejník. Do tréningového procesu v Spartaku je zapojený už druhý týždeň. „Prvé dojmy sú výborné na 
ihrisku, no rovnako aj v šatni, kde ma hráči prijali.“ Jeho cieľom do budúcna je hrať v top zahraničných ligách a aj 
naďalej obliekať reprezentačný dres. Hoci ho skúšal Neapol aj Bologna, vysnívanou ligou je tá španielska. 

Prirodzený talent K príchodu mladého hráča sa vyjadril pre klubový web aj športový riaditeľ Spartaka Andrej 
Kostolanský. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo uskutočniť Stanov príchod, pretože sme ho sledovali už dlhšie. 
Zaujal nás najmä prirodzeným talentom, zdravou drzosťou a nevídane rýchlou aklimatizáciou na mužský futbal v 
tak mladom veku. Verím, že jeho príchod bude len začiatkom doplnenia klubu o mladých talentovaných hráčov, 
respektíve reprezentantov, ktorí v budúcnosti môžu vytvoriť silnú kostru tímu.“ Z (mar) 

Stanislav Olejník je novou posilou Trnavy. Zdroj: Facebook/SO 
[Späť na obsah] 
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Slovensko je ako stvorené na dovolenku v sedle bicykla. Má vyše 13-tisíc km cyklotrás. Nie všetky sú vhodné 
pre deti či rekreačných cyklistov. Náš výber trás sa ale orientuje na deti a rodiny, s ktorými si môžete počas 
prázdnin urobiť cyklovýlet v okolí svojho domova či na dovolenke v ktoromkoľvek kraji 

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ 
KRPÁČOVO – TÁLE 12 km 
Deti ocenia, že táto trasa je členitá, vedie cez asfalt i štrk, môžete využiť aj lesné cestičky. Finále je pri vodnej 

nádrži, ktorá deti očarí a jej okolie môžete využiť na oddych a hry. Začať šliapať do pedálov treba pri známom 
hoteli pre rodiny Partizán v časti Tále, po trase si môžete pozrieť výnimočnú archeologickú lokalitu Hrádok, 
golfový a ski areál, no najväčšiu radosť deťom urobíme pobytom pri obľúbenom jazere Krpáčovo. 

KOTMANOVÁ – RUŽINÁ 10 km 
Vyberáme ďalšiu nenáročnú cyklotrasu s udržiavanými cestami. Vedie cez päť obcí a odkryje sa vám z nej 

výhľad na vrch Stránica. Neoľutujete, ak si urobíte maličkú odbočku. Uvidíte aj zrúcaniny hradu Divín, z ktorého je 
nádherný výhľad do okolia. Najkrajší bol záver tejto trasy a výhľad na priehradu Ružiná. Ten je teraz narušený, 
lebo priehradu pre nutné opravy technických zariadení vypúšťajú. 

BANSKÁ BYSTRICA – ZVOLEN 5 km 
Rodinná cestička môže byť dobrou voľbou hoci aj na celodenný výlet s viacerými zaujímavými zástavkami. Na 

trasu treba vyštartovať od Zvolenskej cesty popri Hrone po modrej značke. Zastávku si môžete urobiť na Sliači v 
známych kúpeľoch, ale aj v obci Hronsek, kde nájdete drevený artikulárny kostol. 

Obidve zastávky možno využiť nielen na oddych, ale aj na osvieženie, poznávanie a zábavu. 
Trasa je aj pre deti bezpečná, dobre upravená, vedie po asfalte i pekných lúčnych cestách a ústi pri 

Zvolenskom zámku, kde sa počas leta koná viacero podujatí i výstav. 
BRATISLAVSKÝ KRAJ 
Náučný chodník NIVOU MORAVY (Moravská cyklistická cesta) 79 km jeho prvú časť z Devína do Devínskej 

Novej Vsi v dĺžke 4,5 km (okruh 9 km) môžete využiť na výlet s deťmi 
Náučný chodník, ktorý sa môže využiť aj na pešiu turistiku či in-line korčuľovanie, sa začína pri Devíne, 

pokračuje cez Devínsku Novú Ves, Devínske jazero, Vysokú pri Morave, Záhorskú Ves, Suchohrad, Gajary, Malé 
Leváre, Veľké Leváre, Moravský Sv. Ján a Sekule. Trasa vedie od sútoku Dunaja a Moravy až po Moravský Sv. 
Ján a na jej trase nájdete 39 náučných tabúľ. Ak si vyberiete jej prvú časť, lebo si chcete zašportovať aj s malými 



cyklistami, začať môžete pod hradom alebo na začiatku Devína. Trasa vás povedie popri rieke Morava jej 
malebným údolím. Po príjazde pod známy Cyklomost slobody si môžete urobiť s deťmi prestávku, využiť detské 
ihrisko, bufet či blízky lanový park Tarzania. 

BERG – HAINBURG 15 km 
Ak si vyberiete túto trasu, nezabudnite na doklady, aj detské pasy, lebo čo keď… Predsa len, idete za hranice. 

Ale neoľutujete. Nenáročný výlet po udržiavanom cyklochodníku vás nasmeruje najskôr do dediny Woldsthal a 
potom poľnými cestičkami až do Hainburgu s nádherným hradom a možnosťou kúpania. Cyklotrasa vedie po 
rovine, žiaden problém na nej nebude mať ani malé dieťa či začínajúci cyklista. Ak sa rozhodnete aj pre návštevu 
hradu, otvorí sa vám nádherný impozantný výhľad do širokého okolia, ktorý sa naozaj nedá zopakovať a o ktorom 
vaše deti budú môcť písať slohové úlohy. 

KOŠICKÝ KRAJ 
Spišská Nová Ves – Slovenský raj 10 km 
Dožičte deťom cestu vlakom a pribaľte si bicykle. Vystúpte v Spišskej Novej Vsi a opýtajte sa na cestu k 

Hornádu. Popri rieke sa dostanete na Smižiansku Mašu, na Čingov, Ďurkovec a trasa môže skončiť v Spišských 
Tomášovciach, kde sa dá nasadnúť na vlak. Odmenou vám budú meniace sa výhľady na Spišskú Novú Ves a 

návšteva Čingova, ktorý je jedným z nástupných stredísk pre turistické trasy roklinami Slovenského raja. 
Okruh Remetské Hámre – Jelenia lúka 15 km 
Tešiť sa môžete na bicyklovanie po lesných cestičkách. Sú veľmi dobre udržiavané, jazda po nich je aj pre 

deti príjemná. Okružná cesta začína v Remetských Hámroch (okres Sobrance), kde malí cyklisti môžu obdivovať 
aj starú lokomotívu na koľajniciach pri ceste. Odtiaľ sa potom po modrej cyklotrase dostanete až k Potašni, kde sa 
napojíte na zelenú cyklotrasu s náučným chodníkom vedúcu miernym kopčekom k Morskému oku. Núka sa tu 
chvíľa na oddych a výhľad na vodu. Potom môžete pokračovať na Jeleniu lúku. Z nej sa stačí vydať vpravo po 
modrej cyklotrase okolo minimálne jednej rozhľadne a dostanete sa späť do Hámrov. 

NITRIANSKY KRAJ 
Golianovo – Janíkovce 4 km 
Zábava na jedno popoludnie. Novovybudovaný chodník je vhodný aj pre najmenších cyklistov. Šliapať do 

pedálov treba začať vo viniciach Golianovo (okres Nitra) a cestá vás pokojnou krajinou zavedie do Janíkoviec. 
Tam sa môžete s deťmi zahrať na miestnom ihrisku. 

Topoľčianky – Zubria zvernica 2,5 km 
Na tento výlet deti tak skoro nezabudnú. Zubria obora je veľkým lákadlom, je jediná na Slovensku a odporúča 

sa jej návšteva v dopoludňajších hodinách. Vtedy zvieratá kŕmia a možno ich pozorovať a fotografovať zblízka. 
Trasa vedie po asfalte a lesných cestičkách z Topoľčianok k obci Žitava okolo vodnej nádrže. 

Zlatno – Slážany 11 km 
Táto trasa môže preveriť vašu kondičku – ak sa na ňu vyberiete z opačnej strany. S deťmi si ale vyberte 

bikovačku z kopca, ktorá vás povodí po priestranných zelených lúkach a cez vrchy Zlatnianska skalka a Hôrka. 
Niekoľko minút cesty od Zlatna (okres Zlaté Moravce) natrafíte aj na maličký rybník s náučnou tabuľou, tam si 
môžete urobiť zastávku. Vo Velčiciach sa tiež dá oddýchnuť v krásne vyzdobenom barokovom kostole. Dedina je 
súčasťou chránenej prírodnej oblasti Veľký Lysec. Na vrchole pohoria stálo kedysi aj hradisko a dnes na ňom 
môžete pozorovať množstvo bizarných útvarov a skalných veží. 

PREŠOVSKÝ KRAJ 
Lendak – Bachledova dolina 6 km 
Je to trocha adrenalínovejšia jazda z kopca po nespevnenej ceste či poli a je vhodná skôr pre väčších 

cyklistov, no pri troche opatrnosti ju zvládnu aj menej skúsení drobci, ak si dajú počas jazdy pozor a majú trochu 
kondície. Trasa vás prevedie popri rieke Rieka a končí vysokou rozhľadňou. V Bachledovej doline sa môžete 
prejsť chodníkom v korunách stromov, na ktorom môžete obdivovať jedinečnosť prírody Spišskej Magury, urobiť 
si fotografie do fotoalbumu a precítiť krásu našej malej krajiny. 

Spišská Belá – Tatranská kotlina 9 km 
Ak ste na dovolenke blízko našich veľhôr či rovno pod nimi, možno vám príde vhod tip na nenáročnú 

cyklotrasu, ktorá sa začína pri Belianskom rybníku v Spišskej Belej. Je tam parkovisko, na ktorom môžete 
odparkovať, nasadnúť hneď na bicykle a vyraziť po asfalte do kotliny. Po ceste je množstvo odpočívadiel, na 
ktorých sa dá kochať výhľadmi a mapa s informáciami o okolí. Korunou výletu môže byť návšteva našej krásnej a 
unikátnej Belianskej jaskyne. 

TRNAVSKÝ KRAJ 
Kuchyňa – Čermák 8 km 
Trasa hore kopcom s prevýšením asi 600 metrov cyklistov najskôr vedie okolo priehrady Kuchyňa. Oplatí sa 

tu zastaviť a tlačiac bicykel sa prejsť po nádhernom náučno-zábavnom chodníku Bobria hrádza. Potom už 
výletníkov čaká cesta udržiavaným lesom po úpätí Ostrého vrchu s rozhľadňou až k dedinke Čermák. Tu sa 
môžete osviežiť pitnou vodou zo studničky Modranská Baba. 

Baťov kanál – Skalické rybníky 6 km 
Cyklochodník prepája tieto atraktívne miesta. Vedie po nespevnenej trase, no aj napriek tomu je ideálnou pre 

rodiny s deťmi, alebo po trase prekonávajú iba minimálne prevýšenie. Máte na výber. Možno ju absolvovať i v 
opačnom smere, alebo si ju spestriť plavbou po kanáli. Odporúčame si ju dopredu rezervovať. Milovníkov rýb 
poteší ponuka známeho bufetu pri rybníkoch a čerstvá ryba na tanieri. V prístave Baťovho kanála je aj detské 
ihrisko. 

ŽILINSKÝ KRAJ 
Vrchteplá – Súľov 5 km 



Cyklotúry Strážovskými vrchmi ponúkajú niekoľko krásnych výhľadov a pre deti atraktívne kľukaté lesné 
cestičky. Obec Vrchteplá je križovatkou viacerých cyklotrás. Žltá značka vás odtiaľto dovedie bezpečne až do 
Súľova. Po trase môžete obdivovať okolitú prírodu a urobiť si fotky do rodinného albumu. Na konci Súľova 
doprajte deťom skutočný zážitok vďaka miestnej koniarni a na chvíľu vymeňte bicykel za konský chrbát. 

Blatnica – Gaderská dolina 16 km 
V Turci niet krajšej prechádzky. Jazda je nenáročná, vezmite na ňu aj malé deti, dolinou vedie kvalitná 

asfaltka. Má dĺžku 16 km, nemusíte ju absolvovať celú, ale okolitá príroda vás očarí. Končí sa v lokalite Veterné. 
Ak vás bicykel omrzí, z doliny vedie množstvo náučných chodníkov na pešiu túru. 

Ružomberok – Korytnica 23 km 
CykloKorytnička vedie z mesta Ružomberok smerom na Banskú Bystricu popri pôvodnej trase železnice a 

rieke Revúca až do bývalých kúpeľov. Cestu lemujú informačné tabule so zaujímavosťami o okolitej prírode a 
železnici. Trasa nemá všade hladký povrch, odporúča sa preto horský bicykel. Od Ružomberka po Vlčí dvor má 
trasa nový koberec a je aj širšia. 

Prílohu Leto na bicykli zostavila Viera Legerská 
zdroj: skprofibike, sdetmi.com 
—- 
Viete, že… 
… predchodcom bicykla bola jednoduchá konštrukcia pozostávajúca z dreveného rámu, riadidiel a dvoch 

kolies za sebou. Ak sa chcel jazdec pohnúť vpred, musel sa odrážať nohami. Vynález predstavil v roku 1817 
nemecký barón Karl von Drais. 

… predné veľké koleso s malým zadným (tzv. velocipéd) skonštruovali až v 70. rokoch 19. storočia. Jazdec 
sedel v sedle nad veľkým kolesom a bicykel poháňal pedálmi pripojenými na koleso. Velocipéd si obľúbila najmä 
privilegovaná mládež v Anglicku. Dôvod? Mohla si ho dovoliť. 

… v závere 19. storočia sa odohralo doslova bicyklové šialenstvo. Deväťdesiate roky tohto storočia sa 
považujú za zlatú éru bicyklov aj preto, že svetlo sveta uzrel model bicykla Coventry. Jeho inovácie doniesli 
reťazový pohon zadného kolesa, ale aj zníženie sedla s lepším rozložením váhy jazdca. Vznikli kluby, preteky na 
bicykloch. 

… prvý priestupok na bicykli sa pripisuje škótskemu kováčovi Kirkpatrickovi MacMillanovi. Počas jazdy zrazil 
dievča a dostal pokutu 5 šilingov. 

… pre feministky sa bicykle stal symbolom slobody. Bicykle pomohli ženám na ich ceste za emancipáciou. 
Ženy tak mali možnosť cestovať a rozširovať svoj obzor. 

… v chudobných krajinách je bicykel hlavným prostriedkom dopravy. Rodina, ktorá má bicykle, má zároveň v 
priemere o 35 percent vyšší príjem ako rodina, ktorá bicykel nevlastní. 

Zdroj: Noizz, commingthru.com 
—- 
Kam na bicykli 
JÚL 
11. 7. Smolnícky MTB maratón Smolník 
11. 7. Vialleman Bátovce-priehrada 
12. 7. Novohradský pedál Lučenec 
12. 7. Ezakimak Bobrovec 
18. 7. Kordický extrém Kordíky 
18. 7. Jakľofski bicigeľ, Jaklovce 
18. 7. Rajecký kros triatlon Rajec 
19. 7. Sliačanský pedál Liptovské Sliače 
24. – 25. 7. Spišských 333 Extreme Spišská Nová Ves 

25. 7. Kellys GreenBike Tour Bratislava 
25. 7. Filištín Jakubovany 
25. 7. Cyklomaratón X-bionic sphere Šamorín 
26. 7. Okolo Bardejova Bardejov 
AUGUST 
1. 8. Cyklostore maratón Horné Srnie 
1. 8. Slanský MTB maratón Kokošovce 
1. 8. Turany MTB Bike Cup Turany 
1. 8. Donovalský drapák Donovaly 
2. 8. Baťovianska galuska Partizánske 
2. 8. Kežmarskotatranský cyklomaratón Kežmarok 
8. 8. Škoda Horal MTB maratón Svit 
8. 8. Po stopách Martina Rázusa Liptovský Mikuláš 
8. 8. Časovka vo vrchu Kojšovská hoľa Zlatá Idka 
9. 8. Svidník Tour Svidník 
13. – 15. 8. Vrchárska Koruna Trenčianska Non Stop Kálnica 
15. 8. Kráľovský MTB maratón Granč-Petrovce 
15. – 16. 8. Od Tatier k Dunaju Jasná 
16. 8. O pohár mesta Sabinov Sabinov 
16. 8. Duatlon Pezinok 
22. 8. Čarnohurec Brezovica 



22. 8. MTBiker Novodubnický maratón Nová Dubnica 
22. 8. Okolo Starej Ľubovne Stará Ľubovňa 22. – 23. 8. Žilinský triatlon Žilina 
23. 8. E-Bike XCO Skalica Zlatnícka dolina 
29. 8. Birell Bikefest Kálnica 
29. – 30. 8. Stupava Trophy Stupava 
30. 8. Martinský maratón, Martin 
30. 8. Časovka Banské – Mláčky Banské 
31. 8. Cyklostore maratón Horné Sŕnie 
SEPTEMBER 
1. 9. Výstup na Ostrý vrch Kálnica 
1. 9. Stupava MTB Sprint Stupava 
Pokračovanie na ďalšej strane 
1. 9. Merida Zelená stopa Selce 
5. 9. Horský duatlon Kráľ Poľany Hriňová 
5. 9. Škoda Slovenský raj Hrabušice 
5. 9. Moldavský pohár Bodvy Moldava nad Bodvou 
5. 9. Nitriansky cyklomaratón, Poľný Kesov 
5. 9. Prešovský cyklomaratón Prešov 
5. 9. Tatry triatlon 2020 Mlynčeky 
6. 9. Časovka do vrchu Uloža 
6. 9. Horal Richvald 
13. 9. Raslavický pedál Raslavice 
13. 9. Teatro Okolo Molohontu Rimavská Sobota 
13. 9. Piko-Bike maratón Komárno 
19. 9. Gajarský Kovjan Gajary 
19. 9. Trnavských jarmočných 6666 m Trnava 
20. 9. Tour de Prešov 
20. 9. Kúpeľný duatlon 2020 Trenčianske Teplice 
27. 9. Memoriál Waltera Rennera Mlynčeky 
OKTÓBER 
3. 10. Kaktus Bike Bratislava 
10. 10. 24 hodín MTBike Jam Kuchyňa 
23. – 24. 10. Everesting Kálnica 
Zdroj: MTBiker, Bikerpoint, Cestné maratóny, Sportsoft 
—- 
Foto: 
Hrad Divín stojí za prehliadku. 
Takúto idylu nájdu cyklisti na Krpáčove. 
Na Cyklomoste slobody. 
Cestou k Morskému oku. 
V Zubrej zvernici. 
Prechádzka v korunách stromov. 
Na trase Spišská Belá – Tatranská kotlina. 
Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom pre rekreačných jazdcov. 
Svoj cyklovýlet s deťmi môžete oživiť plavbou po Baťovom kanáli. 
Vrchteplá. 
CykloKorytnička. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. KADETI POD NOVÝM TRÉNEROM DOSIAHLI DRUHÉ MIESTO 
[13.07.2020; Týždeň na Pohroní; ŠPORT; s. 35,36; Ivan Porubský] 

 
 

Nestačili akurát na silný tím Interu Bratislava. 
Po dlhom prerušení mládežníckych basketbalových súťaží sa v Košiciach konali záverečné boje o majstra 

medzi kadetmi. Medzi najlepšími nemohli chýbať ani Levice pod vedením nového trénera Richarda Kucsu. 
Druhé miesto bolo reálne 
Kadeti ŠBK Junior Levice hrali pred júlovými Majstrovstvami Slovenska posledný súťažný zápas ešte prvého 

marca. V tomto zápase doma nestačili na lídra tabuľky o 1. až 8. miesto KB Košice. Rovnaký súper ich čakal v 
semifinále spomínaných majstrovstiev, ale ešte predtým si v prvom zápase po reštarte poradili s tímom Spišská 
Nová Ves. Po úspešnom štvrťfinále ich čakal oveľa náročnejší súper, ktorý bol aj hostiteľským tímom celých 

majstrovstiev KB Košice. Východniari ešte v sezóne nepocítili chuť prehry a chceli rovnako pokračovať aj proti 
Leviciam. Hráči ŠBK Juniori však predviedli výborný výkon, keď svojho súpera porazili o päť bodov 58:63. Na tím 
pod vedením nového trénera Richarda Kucsu čakali vo finále jednoznační favoriti turnaja a to hráči Interu 



Bratislava. Levice síce na tohto súpera nestačili, ale celkovo zanechali na turnaji výborný dojem a právom 
obsadili celkové druhé miesto. „Z hľadiska síl družstiev na turnaji bolo druhé miesto pre nás reálne dosiahnuteľné. 
Inter Bratislava zaslúžene vyhrali majstrovský titul, keďže mali veľmi dobrú formu. Veľmi si ceníme zisk druhého 
miesta, keďže nebolo vôbec jednoduché zdolať v semifinále domáci tím, ktorý bol tiež celú sezónu bez prehry. 
Možno je to tým pádom pre niektorých prekvapenie, ale za naše výkony sme si zaslúžili postúpiť do finále práve 
my. Tam už športová forma bola jednoznačne na strane Interu Bratislava. 

pokračovanie na str. 35 
My sme s druhým miestom spokojní a chalanom by som chcel aj touto formou ešte raz zagratulovať,“ hovorí 

nový tréner kadetov ŠBK Junior Levice Richard Kucsa. 
K tímu prišiel len pred dvoma týždňami 
Nový tréner levických kadetov Richard Kucsa sa k tímu pridal len pred nedávnom, ale na záverečnom turnaji 

svojim zverencom veril. Čakali ich nároční súperi a to hlavne doteraz neporazené tímy z Košíc a Bratislavy. 
„Priznám sa, že som nemal príliš veľa informácii o kvalitách jednotlivých súperov, keďže som do mužstva prišiel 
len pred dvoma týždňami. Na očakávanie o konečnom umiestnení pred začiatkom, alebo počas sezóny sa 
neviem presne vyjadriť. Určite však bolo cieľom dostať sa na tieto majstrovstvá a navyše v semifinále si poradiť s 
kvalitným mužstvo z Košíc bol určite skvelý výsledok pre klub za ich celosezónne snaženie,“ pochvaľuje hráčov 
tréner Richard Kucsa. 

Inter bol o dve triedy lepší 
Po dramatickom semifinále proti KB Košice nastúpili kadeti ŠBK Junior Levice v nedeľu poobede proti 

jednoznačným favoritom turnaja Interu Bratislava. Tím z hlavného mesta počas celého roka predvádzal 
fantastické výkony, čo napokon potvrdil aj na záverečnom turnaji. Vo finále si napokon vysoko poradil aj s 
Levicami. „Kadeti Interu Bratislava neprehrali túto sezónu ani jeden zápas. Na majstrovstvách jednoznačne 
dominovali, keď najprv svoj prvý zápasy vyhrali o 78 bodov, semifinále o 48 bodov a vo finále nás zdolali o 61 
bodov. Je to asi dosť prekvapujúce, že sme vo finále prehrali o toľko bodov, ale oni mali na turnaji jednoducho o 
dve triedy lepšiu tímovú športovú formu ako ostatné družstvá,“ hovorí o finálovom súperovi Levíc Kucsa. 

Z Piešťan naspäť do Levíc 
Nový levický tréner dlhé roky pôsobil pri profesionálnom basketbalovom mužstve žien, ktoré pravidelne 

hrávalo o tie najvyššie priečky a predstavilo sa aj v pohárovej Európe. Viaceré okolnosti však priviedli levického 
odchovanca naspäť do mesta, kde s basketbalom začínal „Môjmu príchodu do Levíc predchádzalo viacero 
aspektov, ako bola napríklad situácia okolo koronavírusu, alebo aj v mojom osobnom živote. Zvažoval som, čo 
ďalej a nakoniec som rád, že som dostal takúto veľmi serióznu ponuku od ŠBK Junior a dohodli sme. Určite bude 
toto moje pôsobenie odlišné oproti prechádzajúcim rokom, keď som pôsobil v tíme Piešťanské Čajky,“ hovorí o 
svojom rozhodnutí nový tréner kadetov. 

Určite je rozdiel medzi ženským a mužským basketom 
Pre 35-ročného Richarda Kucsu to bola určite veľká zmena prejsť od ženského basketbalu k tomu mužskému. 

Aj pre jeho mladých zverencom je to určite dobré, keďže každý tréner prinesie so sebou nejakú zmenu. „Ja som 
pri chalanoch len dva týždne. Ešte stále sú to dospievajúce deti, ktorí ešte majú veľmi veľa toho pred sebou. Je 
pravda, že prišiel som z úplne top ženského basketbalového prostredia do mládežníckeho a sú tam určité 
rozdiely. Ten prístup je určite iný ako u profesionálnych hráčkach a tak musia byť aj moje očakávania iné. 
Nejedná sa iba o basket, je to iné aj ľudsky, kde treba prihliadať na ich školské povinnosti a podobne. Tu sa 
proste treba tým chalanom viac venovať a nie iba sa zameriavať na ten basketbal, keďže nie sú to profíci. Čo sa 
týka rodovej odlišnosti, tak je to síce basket ako basket, ale určite sú tam odlišné špecifiká medzi ženským a 
mužským basketbalom. Som tu však ešte krátko, aby som to vedel poriadne zhodnotiť. Pre mňa je to tiež nové 
prostredie, postupne sa s tým vyrovnávam a potrebujem sa tomu prispôsobiť,“ hovorí o rozdieloch. 

Nie všetci kadeti už končia 
Pre klub ŠBK Junior Levice sa však ešte sezóna nekončí. 
Ich juniorov čakajú koncom júla Majstrovstvá Slovenska v Košiciach. Budú na nich obhajovať minuloročné 

prvenstvo. Nebudú na nich chýbať ani viacerí kadeti a tak sa sezóna nekončí ani pre ich nového trénera. „Po 
krátkom oddychu pokračujú kadeti s tréningovým procesom ďalej, keďže na juniorov čakajú Majstrovstvá 
Slovenska a to opäť v Košiciach 24. až 26. júla. Až tri štvrtiny toho kadetského kádra bude účinkovať na týchto 
juniorských majstrovstvách a ja tak pokračujem s mužstvom ďalej v príprave,“ dodáva na záver tréner kadetov a 
juniorov ŠBK Junior Levice Richard Kucsa. 

—- 
ŠTVRŤFINÁLE 
ŠBK Junior Levice - Spišská Nová Ves 81:61 (41:32), body ŠBK: Tončík a Szabó po 15, Krajčovič 7, Gregáň 

5, Slamka 2 (Solčánsky 18, Bielik 8, Kadluba a Kováčik po 4, Misál, Rákoci a Šmrhola po 0). 
SEMIFINÁLE 
KB Košice - ŠBK Junior Levice 58:63 (34:36), body ŠBK: Solčánsky 23, Tončík 11, Szabo 8, Krajčovič a 

Slamka po 2 (Bielik 8, Kováčik 4, Kulčár 3, Misal 2, Gregáň 0. 
FINÁLE 
Inter Bratislava - ŠBK Junior Levice 95:34 (47:17), body ŠBK: Szabo 6, Slamka 5, Misal a Tončík po 4, 

Solčánsky 2 (Krajčovič, Kulčár a Šmrhola po 3, Bielik a Kadluba po 2, Kováčik 0). 
Foto: 
Kadeti ŠBK Junior Levice urobili v Košiciach svojmu klubu dobré meno, keď obsadili výborné druhé miesto. 

Nad ich sily boli len hráči Interu Bratislava. y (SBA) 
V semifinále si Levičania poradili s KB Košice, ktorého hráči počas celej sezóny neprehrali ani jediný zápas. 

Vo finále už však kadeti ŠBK nestačili na favorizovaný Inter Bratislava. Jäzva 



[Späť na obsah] 

 
 

12. LETO NA BICYKLI 
[13.07.2020; Žilinské noviny; LETO NA BICYKLI; s. 8,9,10; Viera Legerská] 

 
 

Slovensko je ako stvorené na dovolenku v sedle bicykla. Má vyše 13-tisíc km cyklotrás. Nie všetky sú vhodné 
pre deti či rekreačných cyklistov. Náš výber trás sa ale orientuje na deti a rodiny, s ktorými si môžete počas 
prázdnin urobiť cyklovýlet v okolí svojho domova či na dovolenke v ktoromkoľvek kraji. 

—- 
Viete, že… 
… predchodcom bicykla bola jednoduchá konštrukcia pozostávajúca z dreveného rámu, riadidiel a dvoch 

kolies za sebou. Ak sa chcel jazdec pohnúť vpred, musel sa odrážať nohami. Vynález predstavil v roku 1817 
nemecký barón Karl von Drais. 

… predné veľké koleso s malým zadným (tzv. velocipéd) skonštruovali až v 70. rokoch 19. storočia. Jazdec 
sedel v sedle nad veľkým kolesom a bicykel poháňal pedálmi pripojenými na koleso. Velocipéd si obľúbila najmä 
privilegovaná mládež v Anglicku. Dôvod? Mohla si ho dovoliť. 

… v závere 19. storočia sa odohralo doslova bicyklové šialenstvo. Deväťdesiate roky tohto storočia sa 
považujú za zlatú éru bicyklov aj preto, že svetlo sveta uzrel model bicykla Coventry. Jeho inovácie doniesli 
reťazový pohon zadného kolesa, ale aj zníženie sedla s lepším rozložením váhy jazdca. Vznikli kluby, preteky na 
bicykloch. 

… prvý priestupok na bicykli sa pripisuje škótskemu kováčovi Kirkpatrickovi MacMillanovi. Počas jazdy zrazil 
dievča a dostal pokutu 5 šilingov. 

… pre feministky sa bicykle stal symbolom slobody. Bicykle pomohli ženám na ich ceste za emancipáciou. 
Ženy tak mali možnosť cestovať a rozširovať svoj obzor. 

… v chudobných krajinách je bicykel hlavným prostriedkom dopravy. Rodina, ktorá má bicykle, má zároveň v 
priemere o 35 percent vyšší príjem ako rodina, ktorá bicykel nevlastní. 

—- 
Kam na bicykli 
JÚL 
* 11. 7. Smolnícky MTB maratón Smolník 
* 1. 7. Vialleman Bátovce-priehrada 
* 12. 7. Novohradský pedál Lučenec 
* 12. 7. Ezakimak Bobrovec 
* 18. 7. Kordický extrém Kordíky 
* 18. 7. Jakľofski bicigeľ, Jaklovce 
* 18. 7. Rajecký kros triatlon Rajec 
* 19. 7. Sliačanský pedál Liptovské Sliače 
* 24. - 25. 7. Spišských 333 Extreme Spišská Nová Ves 

* 25. 7. Kellys GreenBike Tour Bratislava 
* 25. 7. Filištín Jakubovany 
* 25. 7. Cyklomaratón X-bionic sphere Šamorín 
* 26. 7. Okolo Bardejova Bardejov 
AUGUST 
* 1. 8. Cyklostore maratón Horné Srnie 
* 1. 8. Slanský MTB maratón Kokošovce 
* 1. 8. Turany MTB Bike Cup Turany 
* 1. 8. Donovalský drapák Donovaly 
* 2. 8. Baťovianska galuska Partizánske 
* 2. 8. Kežmarskotatranský cyklomaratón Kežmarok 
* 8. 8. Škoda Horal MTB maratón Svit 
* 8. 8. Po stopách Martina Rázusa Liptovský Mikuláš 
* 8. 8. Časovka vo vrchu Kojšovská hoľa Zlatá Idka 
* 9. 8. Svidník Tour Svidník 
* 13. - 15. 8. Vrchárska Koruna Trenčianska Non Stop Kálnica 
* 15. 8. Kráľovský MTB maratón Granč-Petrovce 
* 15. - 16. 8. Od Tatier k Dunaju Jasná 
* 16. 8. O pohár mesta Sabinov Sabinov 
* 16. 8. Duatlon Pezinok 
* 22. 8. Čarnohurec Brezovica 
* 22. 8. MTBiker Novodubnický maratón Nová Dubnica 
* 22. 8. Okolo Starej Ľubovne Stará Ľubovňa 22. - 23. 8. Žilinský triatlon Žilina 
* 23. 8. E-Bike XCO Skalica Zlatnícka dolina 
* 29. 8. Birell Bikefest Kálnica 



* 29. - 30. 8. Stupava Trophy Stupava 
* 30. 8. Martinský maratón, Martin 
* 30. 8. Časovka Banské - Mláčky Banské 
* 31. 8. Cyklostore maratón Horné Sŕnie 
SEPTEMBER 
* 1. 9. Výstup na Ostrý vrch Kálnica 
* 1. 9. Stupava MTB Sprint Stupava 
Pokračovanie na ďalšej strane 
* 1. 9. Merida Zelená stopa Selce 
* 5. 9. Horský duatlon Kráľ Poľany Hriňová 
* 5. 9. Škoda Slovenský raj Hrabušice 
* 5. 9. Moldavský pohár Bodvy Moldava nad Bodvou 
* 5. 9. Nitriansky cyklomaratón, Poľný Kesov 
* 5. 9. Prešovský cyklomaratón Prešov 
* 5. 9. Tatry triatlon 2020 Mlynčeky 
* 6. 9. Časovka do vrchu Uloža 
* 6. 9. Horal Richvald 
* 13. 9. Raslavický pedál Raslavice 
* 13. 9. Teatro Okolo Molohontu Rimavská Sobota 
* 13. 9. Piko-Bike maratón Komárno 
* 19. 9. Gajarský Kovjan Gajary 
* 19. 9. Trnavských jarmočných 6666 m Trnava 
* 20. 9. Tour de Prešov 
* 20. 9. Kúpeľný duatlon 2020 Trenčianske Teplice 
* 27. 9. Memoriál Waltera Rennera Mlynčeky 
OKTÓBER 
* 3. 10. Kaktus Bike Bratislava 
* 10. 10. 24 hodín MTBike Jam Kuchyňa 
* 23. – 24. 10. Everesting Kálnica 
Zdroj: MTBiker, Bikerpoint, Cestné maratóny, Sportsoft 
—- 
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ 
KRPÁČOVO - TÁLE 
12 km 
Deti ocenia, že táto trasa je členitá, vedie cez asfalt i štrk, môžete využiť aj lesné cestičky. Finále je pri vodnej 

nádrži, ktorá deti očarí a jej okolie môžete využiť na oddych a hry. Začať šliapať do pedálov treba pri známom 
hoteli pre rodiny Partizán v časti Tále, po trase si môžete pozrieť výnimočnú archeologickú lokalitu Hrádok, 
golfový a ski areál, no najväčšiu radosť deťom urobíme pobytom pri obľúbenom jazere Krpáčovo. 

KOTMANOVÁ - RUŽINÁ 
10 km 
Vyberáme ďalšiu nenáročnú cyklotrasu s udržiavanými cestami. Vedie cez päť obcí a odkryje sa vám z nej 

výhľad na vrch Stránica. Neoľutujete, ak si urobíte maličkú odbočku. Uvidíte aj zrúcaniny hradu Divín, z ktorého je 
nádherný výhľad do okolia. Najkrajší bol záver tejto trasy a výhľad na priehradu Ružiná. Ten je teraz narušený, 
lebo priehradu pre nutné opravy technických zariadení vypúšťajú. 

BANSKÁ BYSTRICA - ZVOLEN 
5 km 
Rodinná cestička môže byť dobrou voľbou hoci aj na celodenný výlet s viacerými zaujímavými zástavkami. Na 

trasu treba vyštartovať od Zvolenskej cesty popri Hrone po modrej značke. Zastávku si môžete urobiť na Sliači v 
známych kúpeľoch, ale aj v obci Hronsek, kde nájdete drevený artikulárny kostol. 

Obidve zastávky možno využiť nielen na oddych, ale aj na osvieženie, poznávanie a zábavu. 
Trasa je aj pre deti bezpečná, dobre upravená, vedie po asfalte i pekných lúčnych cestách a ústi pri 

Zvolenskom zámku, kde sa počas leta koná viacero podujatí i výstav. 
—- 
BRATISLAVSKÝ KRAJ 
Náučný chodník NIVOU MORAVY (Moravská cyklistická cesta) 79 km jeho prvú časť z Devína do Devínskej 

Novej Vsi v dĺžke 4,5 km (okruh 9 km) môžete využiť na výlet s deťmi 
Náučný chodník, ktorý sa môže využiť aj na pešiu turistiku či in-line korčuľovanie, sa začína pri Devíne, 

pokračuje cez Devínsku Novú Ves, Devínske jazero, Vysokú pri Morave, Záhorskú Ves, Suchohrad, Gajary, Malé 
Leváre, Veľké Leváre, Moravský Sv. Ján a Sekule. Trasa vedie od sútoku Dunaja a Moravy až po Moravský Sv. 
Ján a na jej trase nájdete 39 náučných tabúľ. Ak si vyberiete jej prvú časť, lebo si chcete zašportovať aj s malými 
cyklistami, začať môžete pod hradom alebo na začiatku Devína. Trasa vás povedie popri rieke Morava jej 
malebným údolím. Po príjazde pod známy Cyklomost slobody si môžete urobiť s deťmi prestávku, využiť detské 
ihrisko, bufet či blízky lanový park Tarzania. 

BERG – HAINBURG 
15 km 



Ak si vyberiete túto trasu, nezabudnite na doklady, aj detské pasy, lebo čo keď… Predsa len, idete za hranice. 
Ale neoľutujete. Nenáročný výlet po udržiavanom cyklochodníku vás nasmeruje najskôr do dediny Woldsthal a 
potom poľnými cestičkami až do Hainburgu s nádherným hradom a možnosťou kúpania. 

Cyklotrasa vedie po rovine, žiaden problém na nej nebude mať ani malé dieťa či začínajúci cyklista. Ak sa 
rozhodnete aj pre návštevu hradu, otvorí sa vám nádherný impozantný výhľad do širokého okolia, ktorý sa naozaj 
nedá zopakovať a o ktorom vaše deti budú môcť písať slohové úlohy. 

—- 
KOŠICKÝ KRAJ 
Spišská Nová Ves – Slovenský raj 

10 km 
Dožičte deťom cestu vlakom a pribaľte si bicykle. Vystúpte v Spišskej Novej Vsi a opýtajte sa na cestu k 

Hornádu. Popri rieke sa dostanete na Smižiansku Mašu, na Čingov, Ďurkovec a trasa môže skončiť v Spišských 
Tomášovciach, kde sa dá nasadnúť na vlak. Odmenou vám budú meniace sa výhľady na Spišskú Novú Ves a 

návšteva Čingova, ktorý je jedným z nástupných stredísk pre turistické trasy roklinami Slovenského raja. 
Okruh Remetské Hámre – Jelenia lúka 
15 km 
Tešiť sa môžete na bicyklovanie po lesných cestičkách. Sú veľmi dobre udržiavané, jazda po nich je aj pre 

deti príjemná. Okružná cesta začína v Remetských Hámroch (okres Sobrance), kde malí cyklisti môžu obdivovať 
aj starú lokomotívu na koľajniciach pri ceste. Odtiaľ sa potom po modrej cyklotrase dostanete až k Potašni, kde sa 
napojíte na zelenú cyklotrasu s náučným chodníkom vedúcu miernym kopčekom k Morskému oku. Núka sa tu 
chvíľa na oddych a výhľad na vodu. Potom môžete pokračovať na Jeleniu lúku. Z nej sa stačí vydať vpravo po 
modrej cyklotrase okolo minimálne jednej rozhľadne a dostanete sa späť do Hámrov. 

Cestou k Morskému oku. ilustr. foto: Unesconadosah 
—- 
NITRIANSKY KRAJ 
Golianovo – Janíkovce 
4 km 
Zábava na jedno popoludnie. Novovybudovaný chodník je vhodný aj pre najmenších cyklistov. Šliapať do 

pedálov treba začať vo viniciach Golianovo (okres Nitra) a cestá vás pokojnou krajinou zavedie do Janíkoviec. 
Tam sa môžete s deťmi zahrať na miestnom ihrisku. 

Topoľčianky – Zubria zvernica 
2,5 km 
Na tento výlet deti tak skoro nezabudnú. Zubria obora je veľkým lákadlom, je jediná na Slovensku a odporúča 

sa jej návšteva v dopoludňajších hodinách. Vtedy zvieratá kŕmia a možno ich pozorovať a fotografovať zblízka. 
Trasa vedie po asfalte a lesných cestičkách z Topoľčianok k obci Žitava okolo vodnej nádrže. 

Zlatno – Slážany 
11 km 
Táto trasa môže preveriť vašu kondičku – ak sa na ňu vyberiete z opačnej strany. S deťmi si ale vyberte 

bikovačku z kopca, ktorá vás povodí po priestranných zelených lúkach a cez vrchy Zlatnianska skalka a Hôrka. 
Niekoľko minút cesty od Zlatna (okres Zlaté Moravce) natrafíte aj na maličký rybník s náučnou tabuľou, tam si 
môžete urobiť zastávku. Vo Velčiciach sa tiež dá oddýchnuť v krásne vyzdobenom barokovom kostole. Dedina je 
súčasťou chránenej prírodnej oblasti Veľký Lysec. Na vrchole pohoria stálo kedysi aj hradisko a dnes na ňom 
môžete pozorovať množstvo bizarných útvarov a skalných veží. 

—- 
PREŠOVSKÝ KRAJ 
Lendak – Bachledova dolina 
6 km 
Je to trocha adrenalínovejšia jazda z kopca po nespevnenej ceste či poli a je vhodná skôr pre väčších 

cyklistov, no pri troche opatrnosti ju zvládnu aj menej skúsení drobci, ak si dajú počas jazdy pozor a majú trochu 
kondície. Trasa vás prevedie popri rieke Rieka a končí vysokou rozhľadňou. V Bachledovej doline sa môžete 
prejsť chodníkom v korunách stromov, na ktorom môžete obdivovať jedinečnosť prírody Spišskej Magury, urobiť 
si fotografie do fotoalbumu a precítiť krásu našej malej krajiny. 

Spišská Belá – Tatranská kotlina 
9 km 
Ak ste na dovolenke blízko našich veľhôr či rovno pod nimi, možno vám príde vhod tip na nenáročnú 

cyklotrasu, ktorá sa začína pri Belianskom rybníku v Spišskej Belej. 
Je tam parkovisko, na ktorom môžete odparkovať, nasadnúť hneď na bicykle a vyraziť po asfalte do kotliny. 
Po ceste je množstvo odpočívadiel, na ktorých sa dá kochať výhľadmi a mapa s informáciami o okolí. Korunou 

výletu môže byť návšteva našej krásnej a unikátnej Belianskej jaskyne. 
—- 
TRENČIANSKY KRAJ 
Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom 
13,4 km 
Trasa sa začína pri vodnom diele v Hornej Strede a jej časť vedie po korune hrádze. Ústi pri moste 

Biskupického kanála v Novom Meste nad Váhom. Raritou trasy, na ktorú sa môžete s deťmi vydať, lebo je 
asfaltovaná a bezpečná, sú výhľady na tri hrady – v Tematíne, na Čachtický hrad a Hrad Beckov. Zastaviť sa dá 
na dvoch odpočívadlách. 



Kľačno – Bojnice 
18 km 
Trasa je súčasťou Ponitrianskej cyklomagistrály a vedie popri koryte rieky Nitra. Po spevnených cestičkách 

vás vedie dedinami a krásnymi výhľadmi na prírodu až do Bojníc. Návštevu mestečka môžete spojiť s prehliadkou 
zámku a zoologickej záhrady. Ale je možnosť zajazdiť si aj na zaujímavých cyklotrasách, ktoré vytvorili nad lesmi 
v Bojniciach nadšenci. 

—- 
TRNAVSKÝ KRAJ 
Kuchyňa – Čermák 
8 km 
Trasa hore kopcom s prevýšením asi 600 metrov cyklistov najskôr vedie okolo priehrady Kuchyňa. Oplatí sa 

tu zastaviť a tlačiac bicykel sa prejsť po nádhernom náučno-zábavnom chodníku Bobria hrádza. 
Potom už výletníkov čaká cesta udržiavaným lesom po úpätí Ostrého vrchu s rozhľadňou až k dedinke 

Čermák. 
Tu sa môžete osviežiť pitnou vodou zo studničky Modranská Baba. 
Baťov kanál – Skalické rybníky 
6 km 
Cyklochodník prepája tieto atraktívne miesta. Vedie po nespevnenej trase, no aj napriek tomu je ideálnou pre 

rodiny s deťmi, alebo po trase prekonávajú iba minimálne prevýšenie. 
Máte na výber. Možno ju absolvovať i v opačnom smere, alebo si ju spestriť plavbou po kanáli. Odporúčame 

si ju dopredu rezervovať. Milovníkov rýb poteší ponuka známeho bufetu pri rybníkoch a čerstvá ryba na tanieri. V 
prístave Baťovho kanála je aj detské ihrisko. 

—- 
ŽILINSKÝ KRAJ 
Vrchteplá – Súľov 
5 km 
Cyklotúry Strážovskými vrchmi ponúkajú niekoľko krásnych výhľadov a pre deti atraktívne kľukaté lesné 

cestičky. Obec Vrchteplá je križovatkou viacerých cyklotrás. Žltá značka vás odtiaľto dovedie bezpečne až do 
Súľova. Po trase môžete obdivovať okolitú prírodu a urobiť si fotky do rodinného albumu. Na konci Súľova 
doprajte deťom skutočný zážitok vďaka miestnej koniarni a na chvíľu vymeňte bicykel za konský chrbát. 

Blatnica – Gaderská dolina 
16 km 
V Turci niet krajšej prechádzky. Jazda je nenáročná, vezmite na ňu aj malé deti, dolinou vedie kvalitná 

asfaltka. Má dĺžku 16 km, nemusíte ju absolvovať celú, ale okolitá príroda vás očarí. Končí sa v lokalite Veterné. 
Ak vás bicykel omrzí, z doliny vedie množstvo náučných chodníkov na pešiu túru. 

Ružomberok – Korytnica 
23 km 
CykloKorytnička vedie z mesta Ružomberok smerom na Banskú Bystricu popri pôvodnej trase železnice a 

rieke Revúca až do bývalých kúpeľov. Cestu lemujú informačné tabule so zaujímavosťami o okolitej prírode a 
železnici. Trasa nemá všade hladký povrch, odporúča sa preto horský bicykel. Od Ružomberka po Vlčí dvor má 
trasa nový koberec a je aj širšia. 

Prílohu Leto na bicykli zostavila Viera Legerská 
zdroj: skprofibike, sdetmi.com 
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Slovensko je ako stvorené na dovolenku v sedle bicykla. Má vyše 13-tisíc km cyklotrás. Nie všetky sú vhodné 
pre deti či rekreačných cyklistov. Náš výber trás sa ale orientuje na deti a rodiny, s ktorými si môžete počas 
prázdnin urobiť cyklovýlet v okolí svojho domova či na dovolenke v ktoromkoľvek kraji. 

Viete, že… 
… predchodcom bicykla bola jednoduchá konštrukcia pozostávajúca z dreveného rámu, riadidiel a dvoch 

kolies za sebou. Ak sa chcel jazdec pohnúť vpred, musel sa odrážať nohami. Vynález predstavil v roku 1817 
nemecký barón Karl von Drais. 

… predné veľké koleso s malým zadným (tzv. velocipéd) skonštruovali až v 70. rokoch 19. storočia. Jazdec 
sedel v sedle nad veľkým kolesom a bicykel poháňal pedálmi pripojenými na koleso. Velocipéd si obľúbila najmä 
privilegovaná mládež v Anglicku. Dôvod? Mohla si ho dovoliť. 

… v závere 19. storočia sa odohralo doslova bicyklové šialenstvo. Deväťdesiate roky tohto storočia sa 
považujú za zlatú éru bicyklov aj preto, že svetlo sveta uzrel model bicykla Coventry. Jeho inovácie doniesli 
reťazový pohon zadného kolesa, ale aj zníženie sedla s lepším rozložením váhy jazdca. Vznikli kluby, preteky na 
bicykloch. 



… prvý priestupok na bicykli sa pripisuje škótskemu kováčovi Kirkpatrickovi MacMillanovi. Počas jazdy zrazil 
dievča a dostal pokutu 5 šilingov. 

… pre feministky sa bicykle stal symbolom slobody. Bicykle pomohli ženám na ich ceste za emancipáciou. 
Ženy tak mali možnosť cestovať a rozširovať svoj obzor. 

… v chudobných krajinách je bicykel hlavným prostriedkom dopravy. Rodina, ktorá má bicykle, má zároveň v 
priemere o 35 percent vyšší príjem ako rodina, ktorá bicykel nevlastní. 

JÚL Kam na bicykli 
11. 7. Smolnícky MTB maratón Smolník 
11. 7. Vialleman Bátovce-priehrada 
12. 7. Novohradský pedál Lučenec 
12. 7. Ezakimak Bobrovec 
18. 7. Kordický extrém Kordíky 
18. 7. Jakľofski bicigeľ, Jaklovce 
18. 7. Rajecký kros triatlon Rajec 
19. 7. Sliačanský pedál Liptovské Sliače 
24. - 25. 7. Spišských 333 Extreme Spišská Nová Ves 

25. 7. Kellys GreenBike Tour Bratislava 
25. 7. Filištín Jakubovany 
25. 7. Cyklomaratón X-bionic sphere Šamorín 
26. 7. Okolo Bardejova Bardejov AUGUST 
1. 8. Cyklostore maratón Horné Srnie 
1. 8. Slanský MTB maratón Kokošovce 
1. 8. Turany MTB Bike Cup Turany 
1. 8. Donovalský drapák Donovaly 
2. 8. Baťovianska galuska Partizánske 
2. 8. Kežmarskotatranský cyklomaratón Kežmarok 
8. 8. Škoda Horal MTB maratón Svit 
8. 8. Po stopách Martina Rázusa Liptovský Mikuláš 
8. 8. Časovka vo vrchu Kojšovská hoľa Zlatá Idka 
9. 8. Svidník Tour Svidník 
13. - 15. 8. Vrchárska Koruna Trenčianska Non Stop Kálnica 
15. 8. Kráľovský MTB maratón Granč-Petrovce 
15. - 16. 8. Od Tatier k Dunaju Jasná 
16. 8. O pohár mesta Sabinov Sabinov 
16. 8. Duatlon Pezinok 
22. 8. Čarnohurec Brezovica 
22. 8. MTBiker Novodubnický maratón Nová Dubnica 
22. 8. Okolo Starej Ľubovne Stará Ľubovňa 
22. - 23. 8. Žilinský triatlon Žilina 
23. 8. E-Bike XCO Skalica Zlatnícka dolina 
29. 8. Birell Bikefest Kálnica 
29. - 30. 8. Stupava Trophy Stupava 
30. 8. Martinský maratón, Martin 
30. 8. Časovka Banské-Mláčky Banské 
31. 8. Cyklostore maratón Horné Sŕnie 
SEPTEMBER 
1. 9. Výstup na Ostrý vrch Kálnica 
1. 9. Stupava MTB Sprint Stupava 
Pokračovanie na ďalšej strane 
ilustr.foto: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

14. ZLOŽENIE SKUPÍN JE ZNÁME 
[13.07.2020; Naše novosti; ŠPORT; s. 35; RG] 

 
 

HOKEJ 
Spestrením novej sezóny 2020/2021 bude pohárový turnaj Kaufland SuperCup. Vyžrebované sú už jednotlivé 

skupiny. Novozámockí Býci majú zaujímavých súperov. 
BRATISLAVA/NOVÉ ZÁMKY - Pohárový turnaj Kaufland SuperCup Tipsport Ligy prinesie zaujímavú 

konfrontáciu klubov Slovenskej hokejovej ligy a Tipsport Ligy. Turnaj je zložený zo štyroch základných skupín v 
ktorých sú kluby rozdelené regionálne. 



Základné skupiny Kaufland SuperCup Tipsport Ligy sa odohrajú v dňoch 8., 10. a 15. septembra 2020. 
Štvrťfinále bude na programe 22. a 24. septembra, semifinálové zápasy sa odohrajú počas novembrovej a 
decembrovej reprezentačnej prestávky a finále bude na neutrálnom klzisku koncom januára. 

Zápasy v základných skupinách sa odohrajú na ľade u rankingovo horšie postaveného družstva (na základe 
výsledkov z vlaňajšej sezóny), to znamená, že kluby zo Slovenskej hokejovej ligy privítajú na svojom štadióne 
tipsportligistov. Duely základných skupín sa odohrajú jednokolovo, štvrťfinále a semifinále bude s odvetami a 
turnaj vyvrcholí finálovým zápasom. 

Slovenský zväz ľadového hokeja zároveň pripravuje Slovenský Pohár, ktorý by mal začať od sezóny 
2021/2022, a ktorého by sa zúčastnili všetky seniorské kluby, od Druhej ligy, cez Slovenskú hokejovú ligu, až po 
Tipsport Ligu. 

Zloženie základných skupín Kaufland SuperCup Tipsport Ligy 2020/21: 
Skupina 1: HC 05 Banská Bystrica, MHK 32 Liptovský Mikuláš, HC 07 Detva, HK Martin 
Skupina 2: HC SLOVAN Bratislava, HK Nitra, HC MIKRON Nové Zámky, HK Skalica 
Skupina 3: HC Košice, HK Poprad, HK DUKLA Ingema Michalovce, HK Spišská Nová Ves 

Skupina 4: HKM Zvolen, HK DUKLA Trenčín, HC Topoľčany, TSS GROUP Dubnica nad Váhom z 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Cvičme v rytme 
[13.07.2020; Eurotelevízia; RETRO; s. 18,19; Karol Varga] 

 
 

Za socializmu sa chudlo a cvičilo masovo a uvedomelo 
Na pohybovú kultúru a zdravý životný štýl sa nezabúdalo ani v časoch komunistickej DIKTATÚRY 

Telovýchova, tak ako všetko ostatné, mala propagandistický nádych. 
Stoj rozkročný, vzpažiť, hlboký predklon, podrep, sed skrčmo… Cvičiteľky odeté v pestrofarebných trikotoch 

nedali divákom vydýchnuť. Od januára 1985 každý podvečer celé rodiny vstávali z pohodlných kresiel, aby sa 
rozhýbali pri pravidelnom 10-minútovom aerobiku. Relácia Cvičme v rytme sa stala veľkým hitom. Každý deň 
mala iného cvičiteľa, k cvičeniam sa dala kúpiť metodická brožúrka, gramoplatňa s hudbou aj pôsobivé úbory, 
ktoré vyrábal národný podnik Tatrasvit v Spišskej Novej Vsi. 

Zlepšite si krivky aj náladu 
Cyklu Cvičme v rytme predchádzali relácie Skús rytmus a Cvičte s nami. Všetky pripravovala Hlavná redakcia 

telovýchovy a motorizmu ČST. Tvorcovia sa okrem iného inšpirovali aj sovietskou televíziou, kde s podobným 
rytmickým cvičením na hudbu prišla bývalá krasokorčuliarka Natalia Liničuková. „Človek, ktorý chce byť zdravý a 
zdatný, mal by pre seba niečo urobiť. Pri našej relácii si v rýchlom tempe dokonale precvičí celé telo, čo stimuluje 
činnosť srdca a pľúc. Zostavy sú fyzicky náročné, pričom odbúravajú únavu a zlepšujú náladu," povedala svojho 
času Eva Križková-Ďurišinová, jedna z autoriek Cvičme v rytme. Ďalšími boli Eva Hoffstädterová, Ing. Viera 
Kostolanská a poslucháčka choreografie VŠMU Zuzana Hájková. Každý deň viedla iná cvičiteľka. 

Ika-tika gymnastika 
„Prichádzame s týmto cvičením v roku spartakiády. Sme krajina, kde sa masovému športu pripisuje veľký 

význam," uviedli tvorcovia pri spustení relácie. „Chceme, aby sa do cvičenia pri obrazovkých zapojili celé rodiny." 
Tento zámer im vyšiel, divákov novinka chytila a poctivo sa doma potili spolu s cvičencami v televíznom štúdiu, 
ktorí zastupovali všetky vekové kategórie. „Ika-tika gymnastika, zhlboka sa dobre dýcha, raz, dva, raz, dva, na 
ornici brázda…" Túto prazvláštnu riekanku poznali za socíka všetky deti. Iskričky mobilizovalo na pohybové hry 
Slniečko na rukavičke, pionierov inšpiroval na telovýchovu a brannosť magazín Kruhy. 

Masovosťou k zdraviu 
Výrazný vplyv na masový rozvoj telesnej výchovy mala spartakiáda, ktorá sa v Československu konala 

každých päť rokov, naposledy práve v roku 1985. „Kým v roku 1975 bolo na Slovensku pri telovýchovných 
jednotách 504 odborov základnej a rekreačnej telesnej výchovy a 634 odborov turistiky, koncom roku 1979 bol ich 
počet viac než dvojnásobný. Na rozmanitých Behoch zdravia sa každoročne zúčastnilo viac ako pol milióna 
obyvateľov, turistické podujatia absolvovalo 568-tisíc ľudí. 337 806 občanov získalo odznak zdatnosti, 40 % 
populácie sa zapojilo do spartakiádnych športových hier detí," písal časopis Televízia v roku 1985. 

Poupata zažiarili 
Spartakiádna rozcvička sa v roku 1985 stala pravidelnou súčasťou televízneho vysielania. Na Slovensku 

prebehli stovky školských, obvodných a miestnych spartakiád, z ktorých vzišli účastníci veľkého finále na 
pražskom Strahove. Dohromady tam za štyri dni vystúpilo viac ako 180-tisíc cvičencov v 15 skladbách a 
spartakiádu navštívilo viac ako milión divákov. Najpopulárnejšou sa stala skladba pre staršie žiačky, pre ktoré 
naspieval pieseň Poupata Michal David. Finále patrilo príslušníkom Československej ľudovej armády, ktorí 
vytvárali trojposchodové pyramídy a predvádzali náročné akrobatické kúsky hodné artistov svetoznámeho Cirque 
du Soleil. 

Svetový unikát 
Spartakiáda bola nielen športovou udalosťou, ale tiež politickou. Komunistický režim ju využíval na masívnu 

propagandu socializmu a družby so Sovietskym zväzom. „Československé spartakiády predstavujú svetový 
unikát, pretože nikde inde na svete sa synchronizovaný pohyb cvičencov nekonal v takom meradle a nestal sa 
predmetom takej systematickej politickej manipulácie," napísal historik a sociálny antropológ Petr Roubal. 



—- 
Nuda v obchodoch 
Boli za socíka zdravšie potraviny? Tento mýtus je ťažké potvrdiť alebo vyvrátiť, keďže mnoho zložiek v tých 

časoch ešte v potravinách nedokázali zistiť a na obaloch sa ich zloženie nemuselo uvádzať. Obchody toho veľa 
neponúkali, exotické ovocie bolo nedostatkovým tovarom. Všetky závodné jedálne mali takmer rovnaké menu 
dôkladne prepočítané podľa stanovených tabuľkových noriem. „Zdravá výživa - jedno vajce denne," hlásali 
dobové reklamy, ktorej sa starali hlavne o plynulú reguláciu ponuky a dopytu tovarov. Keď nastal nedostatok 
vajec, začali upozorňovať na riziká cholesterolu… 

Pripravil: Karol Varga Foto: TASR (1), archív 
—- 
Foto: 
V spartakiádnych zostavách sa predviedli všetky vekové kategórie 
Relácia Cvičme v rytme zdvihla divákov z gauča 
Zásady zdravej výživy sa menili z roka na rok 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Kam na bicykli 
[13.07.2020; Nitrianske noviny; LETO NA BICYKLI; s. 26; Redakcia] 

 
 

11. 7. Smolnícky MTB maratón Smolník y 11. 7. Vialleman Bátovce-priehrada y 12. 7. Novohradský pedál 
Lučenec y 12. 7. Ezakimak Bobrovec y 18. 7. Kordický extrém Kordíky y 18. 7. Jakľofski bicigeľ, Jaklovce y 18. 7. 
Rajecký kros triatlon Rajec y 19. 7. Sliačanský pedál Liptovské Sliače y 24. - 25. 7. Spišských 333 Extreme 
Spišská Nová Ves y 25. 7. Kellys GreenBike Tour Bratislava y 25. 7. Filištín Jakubovany y 25. 7. Cyklomaratón 

X-bionic sphere Šamorín y 26. 7. Okolo Bardejova Bardejov 
AUGUST 
1. 8. Cyklostore maratón Horné Srnie y 1. 8. Slanský MTB maratón Kokošovce y 1. 8. Turany MTB Bike Cup 

Turany y 1. 8. Donovalský drapák Donovaly y 2. 8. Baťovianska galuska Partizánske y 2. 8. Kežmarskotatranský 
cyklomaratón Kežmarok y 8. 8. Škoda Horal MTB maratón Svit y 8. 8. Po stopách Martina Rázusa Liptovský 
Mikuláš y 8. 8. Časovka vo vrchu Kojšovská hoľa Zlatá Idka y 9. 8. Svidník Tour Svidník y 13. - 15. 8. Vrchárska 
Koruna Trenčianska Non Stop Kálnica y 15. 8. Kráľovský MTB maratón Granč-Petrovce y 15. - 16. 8. Od Tatier k 
Dunaju Jasná y 16. 8. O pohár mesta Sabinov Sabinov y 16. 8. Duatlon Pezinok y 22. 8. Čarnohurec Brezovica y 
22. 8. MTBiker Novodubnický maratón Nová Dubnica y 22. 8. Okolo Starej Ľubovne Stará Ľubovňa 22. - 23. 8. 
Žilinský triatlon Žilina y 23. 8. E-Bike XCO Skalica Zlatnícka dolina y 29. 8. Birell Bikefest Kálnica y 29. - 30. 8. 
Stupava Trophy Stupava y 30. 8. Martinský maratón, Martin y 30. 8. Časovka Banské - Mláčky Banské y 31. 8. 
Cyklostore maratón Horné Sŕnie 

SEPTEMBER 
1. 9. Výstup na Ostrý vrch Kálnica y 1. 9. Stupava MTB Sprint Stupava 
Pokračovanie na ďalšej strane 
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17. NITRAWA CUP: ZAHRALI SI AJ BUČEK, KOLLÁR A STUDENIČ 
[13.07.2020; Nitrianske noviny; ŠPORT; s. 33; KI] 

 
 

V Nitre bol tradičný hokejbalový turnaj. 
V Nitre sa počas minulého víkendu rozbehol tradičný hokejbalový turnaj Nitrawa Cup. Organizátormi podujatia 

sú Juraj Bubák a Miloš Dovičovič. Počas prvého júlového víkendu boli v akcii družstvá v kategóriách U23 (9 
tímov) a U18 (7 tímov). 

TURNAJ U23 
V najstaršej kategórii sa z prvenstva tešil domáci tím Speed Lams, keď vo finále zvládol nitriansky derby 

zápas proti Foxes. 
V akcii boli aj hokejoví reprezentanti ako Samuel Buček, Andrej Kollár či Marián Studenič. 
Štvrťfinále: Nitra Foxes - Orange Stars 4:1, Speed Lams - Biele levy 5:0. 
Semifinále: Siberia team - Nitra Foxes 0:1, Speed Lams - Bulldogs Spiš. N. Ves 5:3. 
O 3. miesto: Siberia team - Bulldogs Spiš. N. Ves 3:2. 
Finále: Speed Lams - Nitra Foxes 5:2. 
Poradie: 1. Speed Lams, 2. Nitra Foxes, 3. Siberia Team, 4. Bulldogs Spišská Nová Ves. 



Individuálne ceny: Najlepší brankár Juraj Beržinec (Nitra Foxes), najlepší nahrávač Marián Studenič (Siberia 
Team), najlepší obranca Matúš Hlinka (Nitra Foxes), najlepší strelec a MVP Erik Gubo (Speed Lams), 
najproduktívnejší hráč Samuel Buček (Speed Lams). 

SPEED LAMS: Hudec, Hoger - E. Gubo, Múčka, Buček, Kollár, Rácz, Mrázik, Šimurda, Bajan, I. Gajdoš, 
Socha, Gergel, Michalička. 

FOXES: Beržinec - Hlinka, Martiška, Ďurech, Scheuer, Varga, Uram, Kováč, F. Gubo, Krieger, Jandák, 
Adamovič, Baran, Gorž, Stümpel. 

TURNAJ U18 
V kategórii U18 vo finále tím Bauska Vranov n/T. porazil Trogárov Nitra 2:0. 
Štvrťfinále: Záhorácke strely - Dynamax Nitra 5:0, Medokýš Martin - Popradskí Piráti 1:4. 
Semifinále: Trogári Nitra - Záhorácke strely 3:2 sn, Bauska Vranov - Popradskí Piráti 8:1. 
O 3. miesto: Záhorácke strely - Popradskí Piráti 4:3 sn. 
Finále: Trogári Nitra - Bauska Vranov 0:2. 
Speed Lams. M. Slávik 
Nitra Foxes. M. Slávik 
Zľava Juraj Bubák, Jozef Stümpel a Miloš Dovičovič. 
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18. KOŠICKÝ KRAJ 
[13.07.2020; Nitrianske noviny; LETO NA BICYKLI; s. 27; Redakcia] 

 
 

Spišská Nová Ves - Slovenský raj 10 km 
Dožičte deťom cestu vlakom a pribaľte si bicykle. Vystúpte v Spišskej Novej Vsi a opýtajte sa na cestu k 

Hornádu. Popri rieke sa dostanete na Smižiansku Mašu, na Čingov, Ďurkovec a trasa môže skončiť v Spišských 
Tomášovciach, kde sa dá nasadnúť na vlak. Odmenou vám budú meniace sa výhľady na Spišskú Novú Ves a 

návšteva Čingova, ktorý je jedným z nástupných stredísk pre turistické trasy roklinami Slovenského raja. 
Okruh Remetské Hámre - Jelenia lúka 15 km 
Tešiť sa môžete na bicyklovanie po lesných cestičkách. Sú veľmi dobre udržiavané, jazda po nich je aj pre 

deti príjemná. Okružná cesta začína v Remetských Hámroch (okres Sobrance), kde malí cyklisti môžu obdivovať 
aj starú lokomotívu na koľajniciach pri ceste. Odtiaľ sa potom po modrej cyklotrase dostanete až k Potašni, kde sa 
napojíte na zelenú cyklotrasu s náučným chodníkom vedúcu miernym kopčekom k Morskému oku. Núka sa tu 
chvíľa na oddych a výhľad na vodu. Potom môžete pokračovať na Jeleniu lúku. Z nej sa stačí vydať vpravo po 
modrej cyklotrase okolo minimálne jednej rozhľadne a dostanete sa späť do Hámrov. 

Cestou k Morskému oku.z ilustr. Unesconadosah 
[Späť na obsah] 

 
 

19. KOŠICKÝ KRAJ 
[13.07.2020; Týždenník pre Záhorie; LETO NA BICYKLI; s. 27; Redakcia] 

 
 

Spišská Nová Ves - Slovenský raj 10 km Dožičte deťom cestu vlakom a pribaľte si bicykle. Vystúpte v 
Spišskej Novej Vsi a opýtajte sa na cestu k Hornádu. Popri rieke sa dostanete na Smižiansku Mašu, na Čingov, 

Ďurkovec a trasa môže skončiť v Spišských Tomášovciach, kde sa dá nasadnúť na vlak. Odmenou vám budú 
meniace sa výhľady na Spišskú Novú Ves a návšteva Čingova, ktorý je jedným z nástupných stredísk pre 

turistické trasy roklinami Slovenského raja. 
Okruh Remetské Hámre-Jelenia lúka 15 km Tešiť sa môžete na bicyklovanie po lesných cestičkách. Sú veľmi 

dobre udržiavané, jazda po nich je aj pre deti príjemná. Okružná cesta začína v Remetských Hámroch (okres 
Sobrance), kde malí cyklisti môžu obdivovať aj starú lokomotívu na koľajniciach pri ceste. Odtiaľ sa potom po 
modrej cyklotrase dostanete až k Potašni, kde sa napojíte na zelenú cyklotrasu s náučným chodníkom vedúcu 
miernym kopčekom k Morskému oku. Núka sa tu chvíľa na oddych a výhľad na vodu. Potom môžete pokračovať 
na Jeleniu lúku. Z nej sa stačí vydať vpravo po modrej cyklotrase okolo minimálne jednej rozhľadne a dostanete 
sa späť do Hámrov. 

Cestou k Morskému oku. ilustr. foto: Unesconadosah 
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20. KOŠICKÝ KRAJ 
[13.07.2020; Trnavské noviny; LETO NA BICYKLI; s. 27; Redakcia] 



 
 

Spišská Nová Ves - Slovenský raj 10 km Dožičte deťom cestu vlakom a pribaľte si bicykle. Vystúpte v 
Spišskej Novej Vsi a opýtajte sa na cestu k Hornádu. Popri rieke sa dostanete na Smižiansku Mašu, na Čingov, 

Ďurkovec a trasa môže skončiť v Spišských Tomášovciach, kde sa dá nasadnúť na vlak. Odmenou vám budú 
meniace sa výhľady na Spišskú Novú Ves a návšteva Čingova, ktorý je jedným z nástupných stredísk pre 

turistické trasy roklinami Slovenského raja. 
Okruh Remetské Hámre-Jelenia lúka 15 km Tešiť sa môžete na bicyklovanie po lesných cestičkách. Sú veľmi 

dobre udržiavané, jazda po nich je aj pre deti príjemná. Okružná cesta začína v Remetských Hámroch (okres 
Sobrance), kde malí cyklisti môžu obdivovať aj starú lokomotívu na koľajniciach pri ceste. Odtiaľ sa potom po 
modrej cyklotrase dostanete až k Potašni, kde sa napojíte na zelenú cyklotrasu s náučným chodníkom vedúcu 
miernym kopčekom k Morskému oku. Núka sa tu chvíľa na oddych a výhľad na vodu. Potom môžete pokračovať 
na Jeleniu lúku. Z nej sa stačí vydať vpravo po modrej cyklotrase okolo minimálne jednej rozhľadne a dostanete 
sa späť do Hámrov. 

Cestou k Morskému oku. ilustr.foto: Unesconadosah 
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21. Bielorusi v hlasovaní rozhodli: Toto je naša najsexi športovkyňa! 
[13.07.2020; cas.sk; Čas.sk; 12:12; uka;Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1002691/bielorusi-v-hlasovani-rozhodli-toto-je-nasa-najsexi-sportovkyna/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Jedny voľby majú v Bielorusku za sebou, druhé pred sebou. Už poznajú svoju najsexi športovkyňu a 

9.augusta ich čakajú prezidentské voľby. 
Fotogaléria 
12 
fotiek v galérii 
Príťažlivosť svojich športovkýň sa rozhodol vyriešiť portál by.tribuna.com, ktorého čitatelia vybrali volejbalistku 

Daryu Avramčikovú (20). 
Hlasovanie malo niekoľko kôl, pavúka ako mávajú turnaje. Z dvojíc vždy tá lepšia postupovala ďalej. No a 

najďalej fanúšikovia poslali spomínanú Dariu, ktorý vo finále zdolala viacnásobnú majsterku sveta a Európy v 
kickboxe a thajskom boxe Jekaterinu Vandarjevovú. 

Darya sa vlastne volejalistkou ani nemala stať. Jej mama jej vybrala plávanie, v ktorej sa jej darilo. No raz si s 
kamarátkami zahrala volejbal a bolo rozhodnuté. Ako naozaj sexi baba priznala, zabralo najmä to, že kým 
plávanie je vrcholne individuálny šport, volejbal je kolektívny a partia zažíva viac zábavy. 

Jej príťažlivosť oceňujú nielen bieloruskí priaznivci. Ku krásnej babe, ktorá mimochodom v sezóne 2017/2018 
pôsobila na Slovensku vo farbách VK Spišská Nová Ves, sa na instagramovom profile hlásia fanúšikovia z 

celého sveta, keďže pôsobila aj vo Francúzsku, v klube SCNP Paris. 
0 
Foto: 
Bieloruska Darya Avramchiková (druhá zľava) dokazuje, že volejbalistky sú všade na svete sexice ako hrom. 

Zdroj: instagram/darya.avramchik 
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22. Volko v Dubnici nemal premožiteľa: Na stovke šiesty najlepší čas kariéry 
[13.07.2020; cas.sk; Čas.sk; 11:15; SITA] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1002660/volko-v-dubnici-nemal-premozitela-na-stovke-siesty-najlepsi-cas-
kariery/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Tri štarty a tri hladké víťazstvá si pripísal šprintér Ján Volko (23) v úvodnom kole 7. ročníka atletickej ligy v 

Dubnici nad Váhom. 

https://www.cas.sk/clanok/1002691/bielorusi-v-hlasovani-rozhodli-toto-je-nasa-najsexi-sportovkyna/
https://www.cas.sk/clanok/1002660/volko-v-dubnici-nemal-premozitela-na-stovke-siesty-najlepsi-cas-kariery/
https://www.cas.sk/clanok/1002660/volko-v-dubnici-nemal-premozitela-na-stovke-siesty-najlepsi-cas-kariery/


Volko triumfoval na 100 m, 200 m a prispel aj k víťazstvu svojho tímu Naša atletika Bratislava v štafete na 4x 
100 m. 

Halový majster Európy 2019 na 60 m okorenil debut svojho klubu v slovenskej atletickej lige výborným časom 
na 100 m - 10,16 sekundy, ale s nedovolenou podporou vetra 2,5 m/s. Ku kvalitnému výkonu potiahol aj 
prekážkarského špecialistu na 400 m Mateja Balucha z AŠK Spišská Nová Ves, ktorý dosiahol čas 10,48. 

“S časom som naozaj veľmi spokojný aj napriek silnejšej podpore vetra. Tiež ma teší, že sa mi podarilo 
dosiahnuť taký kvalitný výkon v takmer sólo behu. Liga je však najmä klubová súťaž a dnes išlo o to, aby som 
nazbieral čo najviac bodov pre pre náš klub, čo sa mi, myslím si, podarilo. Preto som spokojný ešte viac,” hodnotil 
najrýchlejší Slovák na špecializovanom webe atletika.sk. 

Pre 23-ročného Volka je dubnických 10,16 šiesty najlepší čas na 100 m v jeho kariére, v tomto roku šprintoval 
v Európe rýchlejšie len Švajčiar Silvan Wicki (10,11/+2,0). Volkov slovenský rekord má hodnotu 10,13 s, dosiahol 
ho 29. júna 2018 na mítingu P-T-S v Šamoríne. 

V nedeľu v Dubnici fúkalo Volkovi do chrbta nad povolený limit 2,0 m/s aj na 200 m. Zvíťazil poľahky za 21,10 
s (+ 3,2 m/s), bronzového prekážkara na 400 m z MEJ 2019 v Borase Mateja Balucha s časom 21,29 obral o 
skvelý osobák už spomenutý prisilný vietor. Tretie prvenstvo pridal Volko ako finišman štafety klubu Naša atletika 
Bratislava, ktorý dosiahol solídny výkon 41,29 s. S halovým európskym šampiónom bežali ešte Tomáš Košík, 
Jakub Benda a Roman Haraslin. 

Celkovo sa po prvom kole atletickej ligy v Dubnici na čelo priebežného hodnotenia dostali muži Slávie STU 
Bratislava so ziskom 213 bodov pred obhajcom titulu AC Stavbár Nitra (198) a ďalším nitrianskym klubom ŠK 
ŠOG (160). V súťaži žien dominovali Nitrianky z ŠK ŠOG, ktoré nazbierali rekordných 285,5 bodu a triumfovali s 
takmer 100-bodovým náskokom pred lanským šampiónom ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica. Tretie skončili 
Dubničanky so 148 bodmi. 

0 
Foto: 
Ján Volko všetky tri štarty premenil na víťazstvo. Zdroj: TASR 
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23. Már több mint 12,8 millió fertőzött van világszerte 
[13.07.2020; bumm.sk; Külföld; 08:00; mti] 

 
https://www.bumm.sk/kulfold/2020/07/13/mar-tobb-mint-128-millio-fertozott-van-vilagszerte 

 
 

A világon 12 878 325 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 568 
541, a gyógyultaké pedig 7 092 815 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem hétfői adatai szerint. 

MTI-HÍR 
Egy nappal korábban még 12 684 409 fertőzött szerepelt az összesítésben, a halálos áldozatok száma 564 

506, a gyógyultaké pedig 6 981 170 volt. 
Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes 

országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek. 
Skót miniszterelnök: meg kell akadályozni a fertőzés behurcolását 
2020. július 12. 
A skót miniszterelnök szerint mindent meg kell tenni annak megakadályozására, hogy az Egyesült Királyság 

más részeiből érkezők behurcolják a koronavírus-fertőzést Skóciába. 
A fertőzés 188 országban és régióban van jelen. 
A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 3 304 878 

fertőzött van, 135 203-an haltak meg, 1 006 326-an meggyógyultak. 
Brazíliában 1 864 681 fertőzöttről, 72 100 halálos áldozatról és 1 264 843 gyógyultról tudni. 
Befejeződött az első orosz vakcina tesztelése 
2020. július 12. 
Sikeresen befejezte az Ivan Szecsenov Orvostudományi Egyetem a Covid-19 vakcinájának önkénteseken 

való tesztelését. 
Indiában 849 553 fertőzöttet, 22 674 halálos áldozatot és 534 621 gyógyultat jegyeztek fel. 
Oroszországban 726 036-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 11 318-ra, a gyógyultaké 

500 208-ra. 
Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 291 154, és 44 904-en haltak meg a betegségben. 
Iránban 257 303 fertőzöttet, 12 829 halálesetet és 219 993 gyógyultat tartanak számon. 
Spanyolországban 253 908 fertőzöttet, 28 403 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak. 
Egészségügyi minisztérium: Szlovákia a WHO tagja marad 
2020. július 12. 
Az egészségügyi minisztérium közlése szerint Szlovákia továbbra is az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 

tagja marad. 
Olaszországban a fertőzöttek száma 243 061, a halálos áldozatoké 34 954, és 194 928-an gyógyultak fel a 

Covid-19-ből. 

https://www.bumm.sk/kulfold/2020/07/13/mar-tobb-mint-128-millio-fertozott-van-vilagszerte


Törökországban 212 998 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 5363, a gyógyultaké 194 515. 
Franciaországban 208 015 fertőzöttről, 30 007 halálos áldozatról és 78 513 gyógyultról tudni. 
Németországban 199 919 a fertőzöttek száma, 9071 a halottaké, 184 414-en meggyógyultak. 
Új rekordot döntött a fertőzöttek száma Horvátországban 
2020. július 11. 
Ismét rekordot döntött az új koronavírussal fertőzöttek száma Horvátországban – derült ki a válságstáb 

szombati közleményéből. Zágráb szigorít a nem uniós állampolgárok beutazási feltételein, az uniós 
állampolgárok, köztük a magyarok, továbbra is korlátozások nélkül léphetik át a határt. 

Kanadában 109 348 fertőzöttet, 8829 halálos áldozatot és 72 954 gyógyultat tartottak számon. 
Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 85 117 fertőzéses esetet tartottak nyilván hétfő reggel, valamint 4641 

halálos áldozatot és 79 907 felépültet. 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a 

közép-kínai Vuhanból terjedt el. 
A Pozsonyi járásban találták a legtöbb új COVID-19 fertőzöttet (7) 
2020. július 11. 
TASR: Az új COVID-19 fertőzötteket a következő járásokban diagnosztizálták pénteken: Pozsonyi járás 7, 

námesztói (Námestovo) 2, bártfai (Bardejov) 2, rimaszombati 2, báni (Bánovce nad Bebravou) 2, iglói (Spišská 
Nová Ves) 1, kisszebeni (Sabinov) 1, nagyrőcei 1, eperjesi (Prešov) 1, poprádi 1, szenci 1, vágújhelyi (Nové 

Mesto nad Váhom) 1 és Liptószenmiklósi járás (Liptovský Mikuláš) 1. 
(mti) 
Nyitókép forrása: opendemocracy.net 
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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24. Východoslovenské múzeum v Košiciach sprístupní výstavu modrotlače s 

300 exponátmi 
[13.07.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/vychodoslovenske-muzeum-kosiciach-spristupni-vystavu-modrotlace-300-
exponatmi/2228832 

 
 

Košice 12. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Ivan) 
Východoslovenské múzeum, ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja (KSK), sprístupni 

po uvoľnení časti epidemických opatrení výstavu tradičnej slovenskej modrotlače s približne 300 exponátmi s 
názvom Remeslo má modré dno. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 23. júla o 16:00 v historickej účelovej budove 
Východoslovenského múzea v Košiciach. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková 

Ilustračné foto 
Výstava o modrotlači je prvou vlastnou výstavou Východoslovenského múzea v tomto roku. „Pôvodne sa táto 

výstava mala konať v apríli, no kvôli tomu, že naše múzeum bolo od polovice marca zatvorené, sme vernisáž 
museli presunúť na neurčito. Sme radi, že vďaka priaznivému vývoju situácie môžeme verejnosti predstaviť našu 
prvú vlastnú výstavu v tomto roku,“ uviedol riaditeľ múzea Robert Pollák. 

Výstava pod kurátorskou taktovkou Ľudmily Mitrovej je tematicky venovaná vývoju a prehľadu remesla 
modrotlače na našom území od 18. do 20. storočia. „Táto tradícia, ktorá je neodmysliteľne spätá so Slovenskom, 
je zapísaná do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, je to unikát, ktorý v súčasnosti zažíva svoju 
renesanciu. Radi sme preto túto výstavu podporili a pozývame do múzea všetkých, ktorým počas pandémie 
chýbalo umenie a netrpezlivo čakali na otvorenie nových výstav. Vo Východoslovenskom múzeu si budete môcť 
pozrieť približne 300 exponátov, ktoré súvisia s modrotlačou, od pôvodných krojov po dobové modtrotlačiarenské 
formy,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Okrem pestrého výberu modrotlačovej tvorby z východného a stredného Slovenska budú môcť návštevníci 
vidieť aj modrotlačiarsku dielňu známeho majstra Elemíra Montštka z Hranovnice. Doplnia ju pestré ukážky 
drevených foriem zo zaniknutých dielní, napríklad zo Starej Ľubovne, Gelnice, Spišskej Novej Vsi, Spišského 

Podhradia, Jelšavy, Banskej Bystrice či Kremnice. Popri ukážke modrotlačových vzorkovníkov budú na výstave 
zastúpené aj viaceré ukážky modrotlače na ženskom odeve z jednotlivých regiónov na Slovensku. Pozornosť 
zaujme aj prepracovanosť modrotlačového vzoru s motívom vzkriesenia Krista na textile z roku 1768, ktorý sa stal 
inšpiráciou pre súčasných modrotlačových návrhárov či rokoková forma Adama a Evy. 

Modrotlač sa stáva vyhľadávanou a znovu nájdenou tradičnou technikou v 21. storočí. Návštevníci si budú 
môcť odniesť nielen estetický zážitok z výstavy, ale i hodnotný suvenír vo forme tričiek, tašiek a odevných 
módnych doplnkov od známych návrhárov ako Matej Rabada, Mišena Juhász či Jana Gavalcová. 

https://www.hlavnespravy.sk/vychodoslovenske-muzeum-kosiciach-spristupni-vystavu-modrotlace-300-exponatmi/2228832
https://www.hlavnespravy.sk/vychodoslovenske-muzeum-kosiciach-spristupni-vystavu-modrotlace-300-exponatmi/2228832
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25. Volko dosiahol na stovke v Dubnici šiesty najlepší čas kariéry, 10,16 s ho 

teší napriek silnejšiemu vetru 
[13.07.2020; hlavnespravy.sk; Šport; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/volko-dosiahol-stovke-dubnici-siesty-najlepsi-cas-kariery-1016-ho-tesi-
napriek-silnejsiemu-vetru/2229294 

 
 

Bratislava 13. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa) 
Tri štarty a tri hladké víťazstvá si pripísal šprintér Ján Volko v úvodnom kole 7. ročníka atletickej ligy v Dubnici 

nad Váhom. Volko triumfoval na 100 m, 200 m a prispel aj k víťazstvu svojho tímu Naša atletika Bratislava v 
štafete na 4x 100 m 

Na snímke Ján Volko 
Halový majster Európy 2019 na 60 m okorenil debut svojho klubu v slovenskej atletickej lige výborným časom 

na 100 m – 10,16 sekundy, ale s nedovolenou podporou vetra 2,5 m/s. Ku kvalitnému výkonu potiahol aj 
prekážkarského špecialistu na 400 m Mateja Balucha z AŠK Spišská Nová Ves, ktorý dosiahol čas 10,48. 

“S časom som naozaj veľmi spokojný aj napriek silnejšej podpore vetra. Tiež ma teší, že sa mi podarilo 
dosiahnuť taký kvalitný výkon v takmer sólo behu. Liga je však najmä klubová súťaž a dnes išlo o to, aby som 
nazbieral čo najviac bodov pre pre náš klub, čo sa mi, myslím si, podarilo. Preto som spokojný ešte viac,” hodnotil 
najrýchlejší Slovák na špecializovanom webe atletika.sk. 

Pre 23-ročného Volka je dubnických 10,16 šiesty najlepší čas na 100 m v jeho kariére, v tomto roku šprintoval 
v Európe rýchlejšie len Švajčiar Silvan Wicki (10,11/+2,0). Volkov slovenský rekord má hodnotu 10,13 s, dosiahol 
ho 29. júna 2018 na mítingu P-T-S v Šamoríne. 

V nedeľu v Dubnici fúkalo Volkovi do chrbta nad povolený limit 2,0 m/s aj na 200 m. Zvíťazil poľahky za 21,10 
s (+ 3,2 m/s), bronzového prekážkara na 400 m z MEJ 2019 v Borase Mateja Balucha s časom 21,29 obral o 
skvelý osobák už spomenutý prisilný vietor. Tretie prvenstvo pridal Volko ako finišman štafety klubu Naša atletika 
Bratislava, ktorý dosiahol solídny výkon 41,29 s. S halovým európskym šampiónom bežali ešte Tomáš Košík, 
Jakub Benda a Roman Haraslin. 

Celkovo sa po prvom kole atletickej ligy v Dubnici na čelo priebežného hodnotenia dostali muži Slávie STU 
Bratislava so ziskom 213 bodov pred obhajcom titulu AC Stavbár Nitra (198) a ďalším nitrianskym klubom ŠK 
ŠOG (160). V súťaži žien dominovali Nitrianky z ŠK ŠOG, ktoré nazbierali rekordných 285,5 bodu a triumfovali s 
takmer 100-bodovým náskokom pred lanským šampiónom ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica. Tretie skončili 
Dubničanky so 148 bodmi. 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Slovenský raj, pamiatky či údolie Hnilca lákajú turistov na Spiš 
[13.07.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Na snímke pohľad z Dobšinského kopca na priehradu Palcmanská Maša a obce Dedinky a Mlynky v 
Národnom parku Slovenský raj. Palcmanská Maša je najväčšou vodnou nádržou na území Slovenského raja, 
vytvorená na hornom toku rieky Hnilec. Foto: TASR - Oliver Ondráš 

Slovenský raj patrí medzi najkrajšie lokality Slovenska a Spiša. 
Bratislava 13. júla (TASR) - Okrem nádherných prírodných scenérií a náročných túr v Slovenskom raji patria 

neodmysliteľne k regiónu Spiša spišské párky. Tie najslávnejšie pochádzali z dielne mäsiarskeho majstra Štefana 
Varsányiho zo Spišského Podhradia. Vyrábali sa zo zmesi hovädzieho a bravčového mäsa, boli ochutené tak 
akurát sladkou a štipľavou červenou paprikou a plnili ich do jahňacích a baraních črievok. Jedli sa zásadne 
rukami a pri zahryznutí museli puknúť. Bohužiaľ, originálny recept sa nezachoval. Spišská Nová Ves: Pred 

desiatimi rokmi vyberali Spišskonovovešťania v ankete sedem divov mesta. Zhodli sa, že turisti by určite mali 
navštíviť rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je výnimočný svojou najvyššou kostolnou 
vežou na Slovensku (87 m). V meste sa nachádza aj najdlhšie európske šošovkovité námestie, romantická 
secesná budova Reduty so štyrmi nárožnými vežičkami, v ktorej dnes sídli Spišské divadlo. Ďalšou 
architektonickou zaujímavosťou je Provinčný dom s Levočskou bránou, ktorá bola od stredoveku mestskou 
radnicou i súčasná Radnica. Zaujímavosťou číslo šesť je vychýrený Spišský trh so sprievodným podujatím 
Spišské výstavné trhy. Bohužiaľ, ten pre pandémiu nového koronavírusu tento rok nebude. Siedmou raritou je 

https://www.hlavnespravy.sk/volko-dosiahol-stovke-dubnici-siesty-najlepsi-cas-kariery-1016-ho-tesi-napriek-silnejsiemu-vetru/2229294
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mozaika v gréckokatolíckom Chráme Premenenia Pána. Je to jediný slovenský chrám, ktorého výzdobu tvorí aj 
novodobá impozantná mozaika podľa školy otca Marka Rupnika z Ríma. Jeho diela sú tiež v Lurdoch, Fatime a 
Vatikáne. Na snímke renesančná zvonica z roku 1598 a Kostol svätého Juraja a socha Immaculaty z roku 1772 v 
mestskej pamiatkovej rezerváci Spišská Sobota v Poprade, foto z archívu. Foto: TASR - Oliver Ondráš 

Markušovce: Iba šesť minút cesty autom sa nachádza obec, ktorá je doslova nabitá historickými a prírodnými 
zaujímavosťami. Kostol sv. Michala je postavený na skale, spomína sa už v roku 1280, v jeho tesnej blízkosti sa 
nachádzajú dnes už iba ruiny hradu z 13. storočia. V obci sa nachádza hneď niekoľko kúrií a kaštieľov, najkrajší 
je Mariássyovský kaštieľ. V parku na poslednej terase môžeme vidieť ojedinelý letohrádok Dardanely. Je v ňom 
expozícia hudobných nástrojov. Dva kilometre za obcou v národnej prírodnej pamiatke Markušovské steny sa na 
strmom svahu vo výške 470 m n. m. týči najkrajší hríbovitý útvar na Slovensku, tzv. Markušovský skalný hríb. 
Tvorí ho osem metrov vysoká noha a klobúk kamenného hríba má priemer tri metre. Na snímke neprístupná 
zrúcanina markušovského hradu v obci Markušovce. Foto: TASR - Adriána Antošková 

Smižany: Obec bola osídlená už v dobe Veľkomoravskej ríše, ďalšou zaujímavosťou je fakt, že bola obcou 
kráľovských psovodov. Na námestí sa nachádza ranogotický kostol z 13. storočia so vzácnymi olejomaľbami 
krížovej cesty. Čingov: Vyhľadávaná turistická lokalita, nachádza sa tu archeologické nálezisko slovanského 
osídlenia Hradisko. Je to východiskový bod pre mnohé turistické trasy: Tomášovský výhľad, Sokolia dolina, 
Kláštorisko, Prielom Hornádu a ďalšie. Biely potok, pravostranný prítok rieky Hornád v Prielome Hornádu, vytvoril 
úzku dolinu s názvom Tomášovská Belá. Úžinou Tomášovskej Belej vedie zelená turistická značka umožňujúca 
prechod NP Slovenský raj z juhu od Dediniek na sever k Čingovu a naopak. Z Tomášovskej Belej začína napr. 
nástup na Ferratu HZS Kyseľ ale aj nástup do divokej Sokolej doliny s najvyšším vodopádom Slovenského raja, 
Závojovým vodopádom. Bielym potokom sa v minulosti splavovalo drevo, k čomu bola postavená vodná nádrž 
Klauzy. Časť starých drevených lávok v Tomášovskej Belej bola v posledných dňoch nahradená kovovými 
stupačkami. Na snímke Biely potok pri ústí do Hornádu. Čingov 30. júna 2020. Foto: TASR – Milan Kapusta 

Kláštorisko: Jediné turistické centrum vo vnútri územia Národného parku Slovenský raj, nachádza sa v 
nadmorskej výške 760 m. n. m. Prvú turistickú útulňu tu postavili v roku 1923. Nachádzajú sa tu rekonštruované 
ruiny kartuziánskeho kláštora z 13. storočia. Na snímke turisti v areáli bývalého kartuziánskeho kláštora na 
Kláštorisku. Foto: TASR/Oliver Ondráš 

Slovenský raj: Patrí medzi najkrajšie lokality Slovenska a Spiša. Národný park na severe Slovenského 
rudohoria zahŕňa jedenásť národných prírodných rezervácií, osem prírodných rezervácií a približne 350 jaskýň. 
Je tvorený z vápencov a dolomitov, nájdeme v ňom množstvo tiesňav, roklín, priepastí, úzkych dolín a kaňonov. 
Potoky a rieky, ktoré ním pretekajú, vytvárajú kaskádové vodopády, vnikajú do podzemia a vytvárajú úchvatné 
jaskynné systémy. Územie Slovenského raja patrí do povodia Hornádu, len malá časť na východe odteká do 
Hronu. Najvyšším vrchom je Ondrejisko (1270 m n. m.). Cez rokliny turisti často prechádzajú po rebríkoch. 
Najnavštevovanejšia je Suchá Belá, ale tiež Kláštorská roklina. Prístupné sú aj rokliny Kyseľ, Piecky, Veľký Sokol, 
Sokolia dolina a najkratšia Zejmarská roklina, ktorá je jedinou na juhu Slovenského raja. Biely potok, 
pravostranný prítok rieky Hornád v Prielome Hornádu, vytvoril úzku dolinu s názvom Tomášovská Belá. Úžinou 
Tomášovskej Belej vedie zelená turistická značka umožňujúca prechod NP Slovenský raj z juhu od Dediniek na 
sever k Čingovu a naopak. Z Tomášovskej Belej začína napr. nástup na Ferratu HZS Kyseľ ale aj nástup do 
divokej Sokolej doliny s najvyšším vodopádom Slovenského raja, Závojovým vodopádom. Bielym potokom sa v 
minulosti splavovalo drevo, k čomu bola postavená vodná nádrž Klauzy. Časť starých drevených lávok v 
Tomášovskej Belej bola v posledných dňoch nahradená kovovými stupačkami. Na snímke drevené lávky v 
Tomášovskej Belej. Čingov 30. júna 2020. Foto: TASR – Milan Kapusta 

Prielom Hornádu: Hornád je našou piatou najdlhšou riekou. Pramení pri Vikartovciach na východnom úpätí 
Kráľovej hole. Preteká Slovenským rajom, kde sa prerezáva kaňonovitým údolím, nazývaným aj Prielom 
Hornádu. Je to národná prírodná rezervácia. Za obcou Trstené pri Hornáde opúšťa územie Slovenska a 
pokračuje do Maďarska. Palcmanská Maša: Je najväčšia vodná nádrž na území národného parku Slovenský raj a 
zároveň je to naša najchladnejšia nádrž. Priehrada vybudovaná na hornom toku rieky Hnilec je obľúbenou 
rekreačnou oblasťou. Na snímke Palcmanská Maša, ktorá je najväčšou vodnou nádržou na území Slovenského 
raja, vytvorená na hornom toku rieky Hnilec. V pozadí obec Dedinky. Foto: TASR/Erika Ďurčová 

Mlynky a Dedinky: Obce sú obľúbenými rekreačnými strediskami v letnej aj zimnej sezóne. V Dedinkách sa 
nachádza aj sedačková lanovka Dedinky - Geravy, ktorá poskytuje nádherné výhľady na Slovenský raj. 
Dominantou obce je Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1835. Slováci žijúci v Maďarsku spolu s krajanmi z 
okolitých štátov oslávili 9. a 10. septembra 270. výročie osídlenia obce severomaďarskej obce Mlynky 
(Pilisszentkereszt), okrem iných národností aj Slovákmi z Horného Uhorska. Na snímke oslavy výročia osídlenia 
10. septembra 2017. Foto: TASR/Ladislav Vallach 

Hnilecká dolina: Rieka Hnilec pramení pod Kráľovou hoľou. Pri Margecanoch sa vlieva do Ružínskej vodnej 
nádrže. Dolina je úzka a svahy kopcov sa často dotýkajú brehov rieky. Od Pustého poľa sa začína jej príťažlivý 
kaňonovitý úsek nazývaný aj Stratenská dolina. Lemujú ju skalné zrázy, nachádzajú sa v nej národné prírodné 
rezervácie Hnilecká jelšina a Stratená. Jej hlavnou turistickou atrakciou je Dobšinská ľadová jaskyňa. Dolinou 
prechádza dôležitá železničná trať Banská Bystrica - Červená skala - Margecany. Dobšinská ľadová jaskyňa: 
Vďaka unikátnej výzdobe je od roku 2000 zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Svojou dĺžkou a 
hĺbkou patrí k najväčším ľadovým jaskyniam v Európe. Dobšinská ľadová Jaskyňa Foto: Teraz.TV 

Gelnica: Patrí medzi najstaršie slovenské mestá, stala sa centrom Hnileckej doliny. Rozkladá sa na brehoch 
rieky Hnilec. Nachádza sa v Spišsko-gemerskom rudohorí. Gelnica bola významné banské mesto. Ťažilo sa tu 
striebro, v neďalekom Mníšku nad Hnilcom zlato a miestne medené bane patrili k najbohatším na Slovensku. 
Vďaka nim sa v regióne rozvinula železiarska výroba. Klince a reťaze sa predávali po celom Uhorsku. K 
najvýznamnejším kultúrnym pamiatkam patria zrúcaniny Gelnického hradu z 13. storočia, gotický rímsko-katolícky 



kostol zo 14. storočia či kamenný most cez rieku Hnilec z roku 1837. V budove starej radnice z roku 1802 sídli 
Banícke múzeum. Hnileckú dolinu zvyknú nazývať “Dolinou hladu”, jej bohatstvo je však v okolitej prírode. Na 
snímke časť strechy evanjelickeho kostol sv. Michala v Gelnici. Foto: TASR Diana Semanová 
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27. Druhý najlepší európsky čas roka. Volko debutoval v slovenskej lige 
[13.07.2020; sport.sme.sk; Šport / Ďalšie športy - Atletika; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/22445561/atleticka-liga-dubnica-nad-vahom-jan-volko.html 

 
 

Celkovo je to jeho šiesty najlepší čas kariéry. 
BRATISLAVA. Tri štarty a tri hladké víťazstvá si pripísal šprintér Ján Volko v úvodnom kole 7. ročníka 

atletickej ligy v Dubnici nad Váhom. 
Volko triumfoval na 100 m, 200 m a prispel aj k víťazstvu svojho tímu Naša atletika Bratislava v štafete na 4x 

100 m. 
Halový majster Európy 2019 na 60 m okorenil debut svojho klubu v slovenskej atletickej lige výborným časom 

na 100 m - 10,16 sekundy, ale s nedovolenou podporou vetra 2,5 m/s. 
Ku kvalitnému výkonu potiahol aj prekážkarského špecialistu na 400 Mateja Balucha z AŠK Spišská Nová 

Ves, ktorý dosiahol čas 10,48. 

“S časom som naozaj veľmi spokojný aj napriek silnejšej podpore vetra. Tiež ma teší, že sa mi podarilo 
dosiahnuť taký kvalitný výkon v takmer sólo behu. 

Liga je však najmä klubová súťaž a dnes išlo o to, aby som nazbieral čo najviac bodov pre pre náš klub, čo sa 
mi, myslím si, podarilo. Preto som spokojný ešte viac,” hodnotil najrýchlejší Slovák na špecializovanom webe 
atletika.sk. 

Pre 23-ročného Volka je dubnických 10,16 šiesty najlepší čas na 100 m v jeho kariére, v tomto roku šprintoval 
v Európe rýchlejšie len Švajčiar Silvan Wicki (10,11/+2,0). 

Volkov slovenský rekord má hodnotu 10,13 s, dosiahol ho 29. júna 2018 na mítingu P-T-S v Šamoríne. 
V nedeľu v Dubnici fúkalo Volkovi do chrbta nad povolený limit 2,0 m/s aj na 200 m. Zvíťazil poľahky za 21,10 

s (+ 3,2 m/s), bronzového prekážkara na 400 m z MEJ 2019 v Borase Mateja Balucha s časom 21,29 obral o 
skvelý osobák už spomenutý prisilný vietor. 

Tretie prvenstvo pridal Volko ako finišman štafety klubu Naša atletika Bratislava, ktorý dosiahol solídny výkon 
41,29 s. S halovým európskym šampiónom bežali ešte Tomáš Košík, Jakub Benda a Roman Haraslin. 

Celkovo sa po prvom kole atletickej ligy v Dubnici na čelo priebežného hodnotenia dostali muži Slávie STU 
Bratislava so ziskom 213 bodov pred obhajcom titulu AC Stavbár Nitra (198) a ďalším nitrianskym klubom ŠK 
ŠOG (160). 

V súťaži žien dominovali Nitrianky z ŠK ŠOG, ktoré nazbierali rekordných 285,5 bodu a triumfovali s takmer 
100-bodovým náskokom pred lanským šampiónom ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica. Tretie skončili Dubničanky so 
148 bodmi. 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Volko dosiahol na stovke v Dubnici šiesty najlepší čas kariéry 
[13.07.2020; mypovazska.sme.sk; Považská Bystrica / Šport; 00:00; SITA] 
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10,16 s ho teší napriek silnejšiemu vetru. 
DUBNICA NAD VÁHOM. Tri štarty a tri hladké víťazstvá si pripísal šprintér Ján Volko v úvodnom kole 7. 

ročníka atletickej ligy v Dubnici nad Váhom. Volko triumfoval na 100 m, 200 m a prispel aj k víťazstvu svojho tímu 
Naša atletika Bratislava v štafete na 4x 100 m. 

Halový majster Európy 2019 na 60 m okorenil debut svojho klubu v slovenskej atletickej lige výborným časom 
na 100 m - 10,16 sekundy, ale s nedovolenou podporou vetra 2,5 m/s. Ku kvalitnému výkonu potiahol aj 
prekážkarského špecialistu na 400 mMateja Balucha z AŠK Spišská Nová Ves, ktorý dosiahol čas 10,48. 

“S časom som naozaj veľmi spokojný aj napriek silnejšej podpore vetra. Tiež ma teší, že sa mi podarilo 
dosiahnuť taký kvalitný výkon v takmer sólo behu. Liga je však najmä klubová súťaž a dnes išlo o to, aby som 
nazbieral čo najviac bodov pre pre náš klub, čo sa mi, myslím si, podarilo. Preto som spokojný ešte viac,” hodnotil 
najrýchlejší Slovák na špecializovanom webe atletika.sk. 

https://sport.sme.sk/c/22445561/atleticka-liga-dubnica-nad-vahom-jan-volko.html
https://mypovazska.sme.sk/c/22445559/volko-dosiahol-na-stovke-v-dubnici-siesty-najlepsi-cas-kariery.html
https://mypovazska.sme.sk/c/22445559/volko-dosiahol-na-stovke-v-dubnici-siesty-najlepsi-cas-kariery.html


Pre 23-ročného Volka je dubnických 10,16 šiesty najlepší čas na 100 m v jeho kariére, v tomto roku šprintoval 
v Európe rýchlejšie len Švajčiar Silvan Wicki (10,11/+2,0). Volkov slovenský rekord má hodnotu 10,13 s, dosiahol 
ho 29. júna 2018 na mítingu P-T-S v Šamoríne. 

V nedeľu v Dubnici fúkalo Volkovi do chrbta nad povolený limit 2,0 m/s aj na 200 m. Zvíťazil poľahky za 21,10 
s (+ 3,2 m/s), bronzového prekážkara na 400 m z MEJ 2019 v Borase Mateja Balucha s časom 21,29 obral o 
skvelý osobák už spomenutý prisilný vietor. 

Tretie prvenstvo pridal Volko ako finišman štafety klubu Naša atletika Bratislava, ktorý dosiahol solídny výkon 
41,29 s. S halovým európskym šampiónom bežali ešte Tomáš Košík, Jakub Benda a Roman Haraslin. 

Celkovo sa po prvom kole atletickej ligy v Dubnici na čelo priebežného hodnotenia dostali muži Slávie STU 
Bratislava so ziskom 213 bodov pred obhajcom titulu AC Stavbár Nitra (198) a ďalším nitrianskym klubom ŠK 
ŠOG (160). V súťaži žien dominovali Nitrianky z ŠK ŠOG, ktoré nazbierali rekordných 285,5 bodu a triumfovali s 
takmer 100-bodovým náskokom pred lanským šampiónom ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica. Tretie skončili 
Dubničanky so 148 bodmi. 
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29. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku (+1) 
[13.07.2020; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; zoznam.sk] 

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

 
 

Za nedeľu pribudol 1 nový prípad s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 (nikto v Banskobystrickom 
kraji). Laboratóriá vyšetrili iba 279 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 máme na Slovensku 1 902 pozitívne 
testovaných na koronavírus a 28 úmrtí, pričom sa celkom testovalo 230 068 ľudí. Tu je prehľad všetkých doteraz 
známych prípadov. 

12. júla 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 152). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (429), Košický kraj 0 (299), Nitriansky 
kraj 0 (130), Prešovský kraj 1 (239), Trenčiansky kraj 0 (218), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 0 (299). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezvýšil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 493 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 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 19. 
11. júla 2020 (8 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 152) v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (429), Košický kraj 0 (299), 
Nitriansky kraj 0 (130), Prešovský kraj 6 (238), Trenčiansky kraj 0 (218), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 2 
(299). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Sabinov (3), Prešov (2), Čadca (2) a Svidník (1). Sú medzi nimi 
štyria muži a štyri ženy, sú vo veku od 6 do 59 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezvýšil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 493 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 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 19. 
10. júla 2020 (23 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 152) v piatok zaevidovali 3 nové prípady pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 8 (429), Košický kraj 1 (299), Nitriansky kraj 1 
(130), Prešovský kraj 5 (232), Trenčiansky kraj 3 (218), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 3 (297). 

Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Bratislava (7), Námestovo (2), Bardejov (2), Rimavská Sobota 
(2), Bánovce nad Bebravou (2), Spišská Nová Ves (1), Sabinov (1), Revúca (1), Prešov (1), Poprad (1), Senec 

(1), Nové Mesto nad Váhom (1) a Liptovský Mikuláš (1). Je medzi nimi 13 mužov a 10 žien, sú vo veku od 7 do 
68 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 12, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 493 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 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 19. 
9. júla 2020 (19 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 149) vo štvrtok zaevidovali 9 nových prípadov pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (421), Košický kraj 1 (298), 
Nitriansky kraj 1 (130), Prešovský kraj 2 (227), Trenčiansky kraj 2 (215), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 2 
(294). 

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/


Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Rimavská Sobota (5), Revúca (4), Bratislava (2), Námestovo (2), 
Prešov (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Košice (1), Komárno (1) a Prievidza (1). Je medzi nimi 12 mužov a 7 
žien, sú vo veku od 12 do 89 rokov. 

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 1 481 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 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 19. 
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 
(292). 

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 (282). 

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) 
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 celkom 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

20. apríla 2020 (26 nových prípadov) 
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Hospitalizovaných je 207 pacientov, u 82 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené a 125 pacientov čaká na 
výsledky testov. Na JIS je sedem pacientov, jeden na umelej pľúcnej ventilácii. 

V pondelok pribudlo jedno úmrtie pacientky s pozitívnym testom na koronavírus z DSS Pezinok, ktorá bola 
hospitalizovaná v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 tak 
stúpol na 14. 

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

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

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

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

18. apríla 2020 (72 nových prípadov) 
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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) 
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Žena 6

1 
  

Stará Ľubovňa    
prekladaná do DSS    
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Michalovce    
v karant. stredisku Modra    
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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) 
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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 V Názov okresu 



avie ek 
Muž 5

7 
Košice – 

okolie 
Muž 1

9 
Bratislava 

Žen
a 

8
0 

Košice 

Žen
a 

2
2 

Snina 

Žen
a 

7
3 

Martin 

Muž 4
3 

Košice 

Muž 3
7 

Lučenec 

Žen
a 

5
3 

Piešťany 

Muž 5
1 

Trnava 

Žen
a 

5
1 

Rimavská 
Sobota 

Žen
a 

4
2 

Dunajská 
Streda 

Žen
a 

2
7 

Bratislava 

Muž 3
8 

Bratislava 

Žen
a 

3
8 

Michalovce 

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

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

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

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

8. apríla 2020 (19 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Poznámka 

Muž 4
0 

Zlaté 
Moravce 

 

Muž 3
7 

Prievidza  

Žen
a 

3
1 

Košice  

Muž 4
9 

Martin  

Muž 8
8 

Martin  

Muž 3
8 

Nové Zámky  

Muž 2
2 

Košice  

Muž 5
7 

Trnava  

Žen
a 

2
5 

Malacky  

Muž 1
8 

Trenčín  

Muž 6
0 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 6
6 

Trnava  



Žen
a 

5
9 

Bratislava  

Žen
a 

6
4 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 1
7 

Košice v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

6
5 

Martin  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Muž 6
7 

Košice  

Žen
a 

7
5 

Košice – 
okolie 

 

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

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

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

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

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

7. apríla 2020 (101 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Trenčín  

Muž 8
9 

Trnava  

Muž 3
1 

Levoča  

Žen
a 

3 Trenčín  

Žen
a 

5
4 

Trenčín  

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
9 

Trenčín  

Žen
a 

2
2 

St. Ľubovňa v karanténnej stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Kežmarok  

Žen
a 

4
0 

Košice – okolie  

Muž 6 Košice – okolie  
Muž 5

2 
Piešťany  

Muž 4
7 

Detva  

Muž 4
1 

Žilina  

Žen
a 

7
3 

Poprad  

Žen
a 

5
4 

adresa 
neuvedená 

v karanténnej stanici APZ 
BA 

Muž 1
1 

Bratislava  



Muž 4
5 

Námestovo v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
8 

Brezno v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
3 

Prievidza  

Muž 6
1 

Prievidza  

Muž 5
4 

bez adresy v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
6 

Bratislava  

Muž 8
1 

Prievidza  

Žen
a 

7
5 

Prievidza  

Muž 2
9 

Pezinok  

Žen
a 

3
5 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
7 

Prievidza  

Muž 4
3 

Prievidza v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

7
1 

Prievidza  

Žen
a 

6
4 

Malacky  

Muž 2
2 

Sabinov v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
5 

Trnava  

Žen
a 

2
4 

Rožňava  

Žen
a 

4
2 

Pezinok  

Žen
a 

5
1 

Prešov  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 5
5 

Bratislava  

Muž 4
1 

Partizánske  

Žen
a 

4
2 

Partizánske  

Muž 5
4 

Trenčín  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

2
2 

Martin v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Topoľčany v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 2
5 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
5 

Bratislava  

Žen
a 

4
3 

Bratislava  

Muž 2 Komárno v karanténe Gabčíkovo 



5 
Muž 2

9 
Bratislava  

Žen
a 

5
4 

Bratislava  

Muž 4
5 

Partizánske v karanténe Gabčíkovo 

Muž 8
4 

Prievidza  

Žen
a 

8
3 

Prievidza  

Žen
a 

6
8 

Bratislava  

Žen
a 

7
6 

Nové Zámky  

Žen
a 

5
9 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 3
0 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
3 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Bratislava  

Muž 2
7 

Vranov nad 
Topľou 

v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
4 

Prievidza  

Žen
a 

2
8 

Bratislava  

Žen
a 

2
1 

Trnava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

4
4 

Senec  

Žen
a 

4
6 

Malacky  

Žen
a 

2
8 

Pezinok  

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

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

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

6. apríla 2020 (47 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 5
8 

Malacky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
7 

Bratislava v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
4 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
9 

Nitra  

Žen
a 

4
1 

Piešťany  

Muž 3
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
4 

Nitra v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
5 

Trebišov v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2 Kežmarok v karanténnej stanici APZ BA 



6 
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
7 

Dolný Kubín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3 Banská v karant. stanici APZ 



4 Bystrica 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
0 

Tvrdošín 

Muž 3 Prešov 



3 
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
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Bardejov 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
8 

Bratislava 



Žen
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8 Bratislava 

Žen
a 

2
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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] 
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Dubnica 13. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:DPA-Bernd Thissen) 
Šprintér Ján Volko i chodec Matej Tóth si pripísali víťazstvá na nedeľňajšom úvodnom podujatí slovenskej 

atletickej ligy v Dubnici. Z prvenstva sa tešili muži Slávie STU Bratislava, v súťaži žien jasne dominovali Nitrianky 
z ŠK ŠOG. Informoval o tom oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ) 

Na snímke slovenský chodec Matej Tóth 
Muži Slávie STU Slávie STU Bratislava triumfovali ziskom 213 bodov pred obhajcom titulu AC Stavbár Nitra 

(198) a ďalším nitrianskym klubom ŠK ŠOG (160). Ženy Nitry nazbierali rekordných 285,5 bodu a triumfovali s 
takmer 100-bodovým náskokom pred vlaňajším šampiónom ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica. Tretie skončili 
domáce Dubničanky so 148 bodmi. 

Volko zabehol stovku v kvalitnom čase 10,16 s, no s nepovolenou podporou vetra 2,5 m/s a potom uspel aj v 
behu na 200 m, Tóth po 288 dňoch súťažnej pauzy triumfoval v chôdzi na 5000 m výkonom 19:54,58 min. 

Volko okorenil ligový debut svojho klubu Naša atletika Bratislava výborným časom a ku kvalitnému výkonu 
potiahol aj prekážkarského špecialistu na 400 m Mateja Balucha (10,48). Halový majster Európy 2019 po jubilejný 
desiaty raz dosiahol výkon pod 10,20 sekundy, z toho má šesť regulárnych časov a štyri veterné. Pre 23-ročného 
Volka je dubnických 10,16 šiesty najlepší čas na 100 m v kariére, v tomto roku šprintoval v Európe rýchlejšie len 
Švajčiar Silvan Wicki (10,11/+2,0). 

Na dvojnásobnej trati bolo poradie na prvých dvoch priečkach rovnaké – Volko vyhral poľahky za 21,10, no 
opäť v prisilnom vetre 3,2 m/s. 

Ženskú stovku, tiež s nepovolenou hodnotou vetra 2,7 m/s v chrbte, vyhrala 18-ročná Viktoria Forsterová 
časom 11,82. 

Tóth absolvoval prvý štart v klasickom štadiónovom ligovom kole po štyroch rokoch, deviatich mesiacoch a 27 
dňoch. Na čelo pretekov sa dostal približne v polovici trate, dovtedy udával tempo jeho sparingpartner Miroslav 
Úradník zo skupiny kouča Mateja Spišiaka. Olympijský šampión v chôdzi na 50 km z Ria 2016n finišoval za 
19:54,58 min. „Šliapal som celú päťku rovnomerne, všetky kiláky plus-mínus v rozmedzi dvoch sekúnd. Záver už 
bol náročný, a hoci som mal veľký náskok, nechcel som tempo zvoľniť, nech už je to aspoň čas pod 20 minút. Od 
triumfu v Dudinciach 2018 som nezažil pocit víťazstva, takže z ligového kola v Dubnici odchádzam s dobrým 
pocitom. Navyše, aj atmosféra na štadióne bola výborná a súboj s Mirom bol zaujímavý,“ citoval Tótha portál 
atletika.sk. 

Mužské kladivo vyhral pri svojom tohtosezónnom debute Marcel Lomnický výkonom 71,42 m z poslednej 
šiestej série. Atlét banskobystrickej Dukly mal v súťaži tri platné pokusy – všetky za 70 m. „Nebolo to až také zlé, 
v porovnaní s tréningami vyskočilo zopár chýb, ale dajú sa ľahko napraviť. Po ťažkých tréningoch som sa cítil 
unavený, no uvidíme, čo predvediem o dva týždne v druhom kole v Košiciach,“ uviedol Lomnický. 

Súťažnú premiéru v roku 2020 absolvovala i dvojnásobná kladivárska vicemajsterka Európy Martina Hrašnová 
a zvíťazila výkonom 69,11 m. Okrem toho zaznamenala aj hody 68,17 a 67,92. „S výkonom som celkom 
spokojná, ale cítila som sa dosť neisto. Po dlhej dobe som totiž hádzala v riadnom sektore. Rozcvičovacie hody 
mi, žiaľ, lietali, mimo výseče, súťaž som preto začala veľmi opatrne. V podstate som cely čas nevedela chytiť 
správny rytmus. Verím však, že počas sezóny sa to bude už len zlepšovať,“ povedala pre SAZ Hrašnová. 

https://www.hlavnespravy.sk/prve-kolo-ligy-vyhrali-muzi-slavie-stu-zeny-sk-sog-nitra/2229116


Vo výške si o dva centimetre zlepšil sezónne maximum z českej extraligy v Prahe Lukáš Beer a vyhral 
výkonom 217 cm. 

Štafeta ŠK ŠOG Nitra na 4×100 m (Kovačovicová, Zapletalová, Ledecká, Forsterová) výkonom 46,65 
stanovila klubový rekord SR. Doterajšie maximum 46,79 banskobystrickej Slávie PF (Bónová, Danišová, Tomová, 
Murková) z 13. mája 1984 zlepšili nitrianske šprintérky o 14 stotín. 

Výsledky /zdroj: atletika.sk/: 
Muži 
100 m (+2,5 m/s): 1. Volko (Naša atletika Bratislava) 10,16, 2. Baluch (AŠK Slávia Spišská Nová Ves) 10,48, 

3. Marček (Slávia STU Bratislava) 10,87 
200 m (+3,2 m/s): 1. Volko (Naša atletika Bratislava) 21,10, 2. Baluch (AŠK Slávia Spišská Nová Ves) 21,29, 

3. J. Benda (Naša atletika) 21,87 
400 m: 1. Dömötör (ŠK ŠOG Nitra) 48,49, 2. Marček (Slávia STU Bratislava) 48,78, 3. De. Danáč (AC Stavbár 

Nitra) 49,00 
800 m: 1. Mitašík (Slávia UK Bratislava) 1:54,98, 2. J. Sýkora (ČR/AC Stavbár Nitra) 1:55,41, 3. Babulík 

(Slávia STU Bratislava) 1:56,33 
1500 m: 1. P. Kováč (Slávia STU Bratislava) 4:03,43, 2. Pelikán (Slávia UK Bratislava) 4:03,51, 3. Kozlovský 

(Slávia STU Bratislava) 4:09,42 
5000 m: 1. M. Kováč 15:26,99, 2. P. Kováč (obaja Slávia STU Bratislava) 15:27,22, 3. Hasch (AK Run for Fun 

Bratislava-Petržalka) 15:27,89 
3000 m prek.: 1. Mazúch (ŠK ŠOG Nitra) 9:45,21, 2. Koperdák (AŠK Slávia Spišská Nová Ves) 9:53,52, 3. 

Kompas (ŠK ŠOG Nitra) 10:48,05 
110 m prek. (+2,4 m/s): 1. Baluch (AŠK Slávia Sp. N. Ves) 14,65, 2. Juránek (ČR/AC Stavbára Nitra) 15,04, 3. 

Š. Sedlák (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 15,87 
400 m prek.: 1. Juránek (ČR/AC Stavbár Nitra) 53,28, 2. Dömötör 53,91, 3. Mazúch (obaja ŠK ŠOG Nitra) 

56,64 
výška: 1. Beer (AC Stavbár Nitra) 217, 2. Ruffíni ml. (Slávia UK Bratislava) 200, 3. G. Tóth (Slávia STU 

Bratislava) 200 
žrď: 1. T. Krajňák (ŠK ŠOG Nitra) 460, 2. Zmoray (AC Stavbár Nira) 450, 3. S. Sedlák (ŠK Dukla o. z. B. 

Bystrica) 420 
diaľka: 1. Hriň (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 695 (+2,1 m/s), 2. R. Jelínek (Slávia TU Košice) 670, 3. Šuba (AC 

Stavbár Nitra) 646 
trojskok: 1. Turcsányi 14,68, 2. Šuba (obaja AC Stavbár Nitra) 14,57, 3. Hriň (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 14,23 
guľa: 1. Baran (Slávia STU Bratislava) 16,86, 2. S. Kováč (AC Stavbár Nitra) 15,54, 3. Löbb (ŠK ŠOG Nitra) 

15,22 
disk: 1. Gondor (ČR/Slávia UK Bratislava) 51,87, 2. Baran (Slávia STU Bratislava) 48,66, 3. S. Kováč (AC 

Stavbár Nitra) 46,82 
kladivo: 1. Lomnický (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 71,42, 2. Koukal ml. (AK Spartak Dubnica) 52,18, 3. Bobák 

(Slávia TU Košice) 51,63 
oštep: 1. Michalec (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 66,57, 2. Gondor (ČR/Slávia UK Bratislava) 51,27, 3. Žlnay 

(Slávia STU Bratislava) 48,36 
5000 m chôdza: 1. M. Tóth 19:54,58, 2. Úradník (obaja ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 20:30,43, 3. D. Kováč (ŠK 

ŠOG Nitra) 21:10,91 
4 x 100 m: 1. Naša atletika Bratislava (Košík, J. Benda, Haraslin, Volko) 41,49, 2. ŠK ŠOG Nitra (Puchovský, 

Rojka, Kutruc, Dömötör) 42,68, 3. Slávia STU Bratislava (Kostolný, Marček, Ďurdina, Beladič) 43,56 
4 x 400 m: 1. AC Stavbár Nitra (Krška, Juránek/ČR, De. Danáč, J. Sýkora/ČR) 3:27,90, 2. Slávia STU 

Bratislava A (Lúža, Drobný, Pavelka, Cidorík) 3:32,08, 3. Slávia UK Bratislava (Mizner, Melo, Mitašík, Mitašík) 
3:32,53 
Poradie po 1. kole: Slávia STU Bratislava 8 (213), 2. AC Stavbár Nitra 7 (198), 3. ŠK ŠOG Nitra 6 (160), 4. ŠK 

Dukla o. z. B. Bystrica) 5 (134), 5. Slávia UK Bratislava 4 (98), 6. Naša atletika Bratislava 3 (81), 7. Slávia TU 
Košice 2 (72), 8. AŠK Slávia Spišská Nová Ves 1 (69). 

Ženy 
100 m (+2,7 m/s): 1. Forsterová 11,82, 2. Kovačovicová (obe ŠK ŠOG Nitra) 12,01, 3. Kišková (AK Spartak 

Dubnica) 12,26 
200 m (+2,9 m/s): 1. Ledecká 24,03, 2. Zapletalová 24,32, 3. Forster (všetky ŠK ŠOG Nitra) 24,71 
400 m: 1. Zapletalová (ŠK ŠOG Nitra) 53,85, 2. Zápotočná (AK Spartak Dubnica) 57,03, 3. Švecová (ŠK ŠOG 

Nitra) 57,55 
800 m: 1. Putalová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 2:09,88, 2. Hatinová (Naša atletika Bratislava) 2:14,74, 3. 

Dušková (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 2:15,24 
1500 m: 1. Naňová 4:33,69, 2. Keszeghová (obe Slávia STU Bratislava) 4:34,81, 3. Šišoláková (Slávia ŠG 

Trenčín) 4:39,48 
5000 m: 1. Michaličková (AO Žilina) 17:42,11, 2. Kovalančíková (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 18:04,26, 3. 

Klepková (Slávia STU Bratislava) 18:04,35 
3000 m prek.: 1. Keszeghová (Slávia STU Bratislava) 11:20,99, 2. Mydlíková (ŠK ŠOG Nitra) 11:51,18, 3. 

Ragasová (AK Spartak Dubnica) 11:59,26 
100 m prek.: 1. Takácsová 14,38, 2. Kovačovicová (obe ŠK ŠOG Nitra) 15,02, 3. Molnárová (AK Spartak 

Dubnica) 15,28 



400 m prek.: 1. Ledecká (ŠK ŠOG Nitra) 59,24, 2. Zápotočná (AK Spartak Dubnica) 1:02,82, 3. Bučičová 
(Slávia STU Bratislava) 1:04,25 

výška: 1. T. Dunajská (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 175, 2. Haršányová (ŠK ŠOG Nitra) 165, 3. Michlíková 
(Slávia UK Bratislava) a Molnárová (AK Spartak Dubnica) obe 165 

žrď: 1. Paliderová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 340, 2. Čerňanská (Slávia UK Bratislava) 330, 3. Nevařilová 
(AK Spartak Dubnica) 280 

diaľka: 1. Kaliašová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 564, 2. Veselská (Naša atletika Bratislava) 556 (+2,7 m/s), 3. 
Čerňanská (Slávia UK Bratislava) 533 

trojskok: 1. Kaliašová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 11,83, 2. Haršányová (ŠK ŠOG Nitra) 11,49, 3. Šupicová 
(Slávia ŠŠ Trenčín) 11,17 

guľa: 1. Brzyszkowská (ČR/Slávia TU Košice) 14,76, 2. Feďová (AK Spartak Dubnica) 12,33, 3. Ďurovská (ŠK 
Dukla o. z. B. Bystrica) 12,08 

disk: 1. L. Vargová (ČR/ŠK ŠOG Nitra) 43,25, 2. Brzyszkowská (ČR/Slávia TU Košice) 42,03, 3. Palanská 
(AŠK Slávia Trnava) 33,53 

kladivo: 1. Hrašnová 69,11, 2. Perryová (obe ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 48,90, 3. Brzyszkowská (Slávia TU 
Košice) 41,15 

oštep: 1. P. Hanuliaková 41,44, 2. Mokrá (obe Slávia ŠŠ Trenčín) 41,32, 3. Hamráková (Akademik TU Košice) 
41,27 

3000 m chôdza: 1. Katerinka Czaková (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 13:20,60, 2. Ragasová 14:12,06, 3. 
Burzalová (obe AK Spartak Dubnica) 14:24,10 

4 x 100 m: 1. ŠK ŠOG Nitra A (Kovačovicová, Zapletalová, Ledecká, Forsterová) 46,65 – klubový rekord SR, 
2. ŠK ŠOG Nitra B (Takácsová, Húsková, Kusyová, Švecová) 48,64, 3. ŠK Dukla o. z. B. Bystrica (Engelová, 
Tomková, Putalová, Predajnianska) 49,43 

4 x 400 m: 1. Slávia STU Bratislava A (Babiczová, Naňová, Matejíčková, Bučičová) 4:03,41, 2. ŠK Dukla o. z. 
B. Bystrica (Tomková, Dušková, Pavelicová, Putalová) 4:03,70, 3. ŠK ŠOG Nitra A (Luptáková, Klementisová, 
Nováková, Švecová) 4:10,50 

Poradie po 1. kole: 1. ŠK ŠOG Nitra 8 (285,5), 2. ŠK Dukla o. z. B. Bystrica 7 (187,5), 3. AK Spartak Dubnica 
n/V. 6 (148), 4. Slávia STU Bratislava 5 (99,5), 5. Slávia ŠŠ Trenčín 4 (81), 6. Slávia TU Košice 3 (75), 7. Slávia 
UK Bratislava 2 (63), 8. AŠK Slávia Trnava 1 (43,5). 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Tip na výlet: Turisti sa môžu do Slovenského raja odviezť Letným 

turistickým busom 
[12.07.2020; zenskyweb.sk; 00:00; SITA] 

 
http://www.zenskyweb.sk/clanok/47000-tip-na-vylet-turisti-sa-mozu-do-slovenskeho-raja-odviezt-letnym-
turistickym-busom 

 
 

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. 

“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. 

Ďalšie detaily prepravy 
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. 
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 

[Späť na obsah] 
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