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NEZATEPLILI JU ZÁMERNE 
Budovu okresného súdu vo Vranove nad Topľou počas jej opravy nezateplili zámerne. Majiteľ od svojho 

úmyslu upustil na základe intervencie pamiatkarov, celý areál súdu je od minulého roka na zozname 
pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Informoval o tom Anton Liška z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) 
v Prešove na internetovej stránke pamiatkarov.Areál, pozostávajúci z hlavnej súdnej budovy, vedľajšej súdnej 
budovy, väzenia a ohradného múru s oplotením, považuje Liška za „unikátny“. Prvé správy o budúcej výstavbe 
novej účelovej budovy súdu vo Vranove pochádzajú z roku 1909. „Uhorské ministerstvo spravodlivosti v danom 
roku vyhovelo žiadosti tamojšieho slúžnovského úradu a rozhodlo, že sumou 120 000 korún sa s výstavbou 
reprezentačnej budovy súdu vo Vranove nad Topľou začne na jar v roku 1910,“ priblížil Liška s tým, že všetky tri 
objekty sa skutočne podarilo počas jedného roka i postaviť. Areál odvtedy, s výnimkou 60. rokov 20. storočia, keď 
Vranov nad Topľou stratil štatút okresného mesta, až dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu. 

OKRES ZASIAHLI POVODNE 

https://siacplus.sk/


Okres Medzilaborce vo štvrtok (16. 7.) podvečer zasiahla povodňová vlna. Škody narobila najmä v obci 
Ňagov, viacero domov zaplavilo aj v okresnom meste, kde večer vyhlásili mimoriadnu situáciu. Po opadnutí vody 
platil 2. stupeň povodňovej aktivity. Ako informoval krátko po vyhlásení situácie starosta obce Ňagov Vladimír 
Roháč (nezávislý kandidát), podobnú situáciu si v obci nepamätá. „Behom pol hodiny prišla voda, ktorú som za 
68 rokov, čo žijem, ešte nezažil. Potok stúpol tak, že v dedine zaplavilo mosty aj miestnu komunikáciu a nemohol 
som sa dostať autom ani na horný koniec obce, kým neklesla voda,“ opísal situáciu starosta.Ako dodal, voda 
strhla ploty a zaplavila suterény vo väčšine domov. „Nám dosť narušilo oporné múry. Pri jednom dome sa zviezla 
zemina tak, že ohrozuje dom. Zatiaľ sa ale, našťastie, neobjavili žiadne praskliny. Situáciu monitorujeme,“ 
skonštatoval starosta. Škody v obci zatiaľ vyčíslené nemajú. „Poslanci ich dnes (t. j. v piatok, 17. 7., pozn. red.) 
budú spisovať, ale potrvá to dlhšie,“ dodal Roháč., 

ZADRŽALI CUDZINCOV 
Občana Ruskej federácie a občana Ukrajiny, oboch bez cestovných dokladov, zadržali hraniční policajti v 

stredu (15. 7.) v katastrálnom území obce Porúbka v okrese Sobrance.„Cudzinci prekročili vonkajšiu hranicu z 
Ukrajiny do SR neoprávnene, mimo hraničného priechodu, a zdržiavali sa u nás bez povolenia príslušných 
orgánov,“ informovala v piatok (17. 7.) hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance Agnesa 
Kopernická.Pri predvádzaní osôb na oddelenie postupovali policajti podľa jej slov v súlade s opareniami vydanými 
Úradom verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia Covid-
19.Ukrajinca na základe dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ukrajiny o readmisii osôb odovzdali 
príslušníkom ukrajinskej pohraničnej služby.„Zároveň bol administratívne vyhostený s určením zákazu vstupu na 
územie SR a ostatných členských štátov EÚ na dobu troch rokov. Následne bol v zmysle zákona o pobyte 
cudzincov zaistený za účelom vykonania readmisie, i z dôvodu zabezpečenia karantény,“ dodala Kopernická. 

OPRAVIA VIACERÉ MOSTY 
Návratnú finančnú výpomoc 20 miliónov eur od vlády použije Košický samosprávny kraj (KSK) na opravy a 

rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, opravy mostov aj ďalšie investície do svojho majetku.Informoval o tom vo 
štvrtok (16. 7.) Úrad KSK v reakcii na stredajšie rozhodnutie vládneho kabinetu.„ V našom kraji je v rámci 
Slovenska najmenší počet diaľnic a rýchlostných ciest. Dokonca v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica nie je 

ani jeden kilometer ciest I. triedy. Celá dopravná záťaž sa tak presúva na cesty II. a III. triedy, ktoré spravuje 
Košický kraj. Intenzita dopravy presahuje na niektorých úsekoch až 15 000 vozidiel denne,“ povedal v tejto 
súvislosti predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).Župa vlastní takmer 2 000 kilometrov ciest, pričom aktuálne 
je podľa samosprávy viac ako 390 kilometrov z nich v havarijnom stave. Podobne sú na tom aj mosty. Kraj ich 
vlastní 658, hranicu svojej životnosti dnes dosahuje až 60 z nich.„Doposiaľ župa opravovala v priemere tri mosty 
za rok. V tomto roku prebieha rekonštrukcia siedmich mostov,“ dodal Trnka. 

SCHVÁLILI ROZPOČET MESTA 
Mesto Rožňava bude v tomto roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, ktorý ráta s celkovými príjmami i 

výdavkami viac ako 22,5 milióna eur.Pre koronakrízu a ďalšie okolnosti ho mestskí poslanci schválili až na 
svojom poslednom zasadnutí začiatkom júla. Súčasťou zostavenia rozpočtu je i preklenovací úver vo výške milión 
eur na úhradu bežných výdavkov mesta. Samospráva z neho však zatiaľ bude čerpať len polovicu sumy, o 
ďalších 500 000 eur musia eventuálne rozhodnúť poslanci. „Tento úver potrebujeme, pretože sme mali výpadky v 
podielových daniach. Chýbajú nám financie v hotovosti na výplaty, na chod mesta, keďže všetky dane neboli 
doručované pre ochorenie Covid-19,“ vysvetlil v rozprave k návrhu rozpočtu primátor Michal Domik (nezávislý). 
Ako dodal, mesto by nemalo mať budúci rok problém tento úver splácať. Navyše, v prípade potreby by si podľa 
neho vedelo vziať ešte ďalšiu pôžičku v objeme do zhruba päť miliónov eur bez toho, aby prekročilo zákonom 
povolené úverové zaťaženie 60 percent bežných príjmov minulého roka. 

MAĽUJÚ NA KONTAJNERY 
Spoločnosť, ktorá zabezpečuje zber a prepravu komunálneho odpadu v Poprade, začala spolupracovať s 

miestnymi umelcami. Tí sa rozhodli propagovať ochranu životného prostredia, či motiváciu ľudí k správnej 
recyklácii a väčšej zodpovednosti v tejto oblasti prostredníctvom umenia. V rámci svojho projektu chce spoločnosť 
nielen podporiť kreatívnych umelcov, ale aj upozorniť širokú verejnosť na dôležitosť tejto témy. „Sme veľmi radi, 
že sa nám v spolupráci s tak šikovnými umelcami podarilo vytvoriť projekt tohto druhu. Ako spoločnosť, ktorá sa 
venuje spracovaniu odpadu a komunálnym službám, si plne uvedomujeme svoju spoločenskú zodpovednosť v 
oblasti ochrany životného prostredia. Toto je naše „DNA“ a predstavuje pre nás jednu z našich hlavných priorít. A 
práve umenie, ktoré je vznešené, môže byť pre ľudí skvelou príležitosťou hlásania aj tejto myšlienky s cieľom 
motivovať k ochrane prírody,“ vysvetlil Tibor Papp, výkonný riaditeľ pre stratégiu a rozvoj spoločnosti pre zber a 
zhodnocovanie komunálneho odpadu v Poprade. 

Stranu pripravili redaktori: Mária Rusnáková, (TASR), (SITA) z foto: (TASR), Jana Otriová, archív redakcie 
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Michal Kolárik 
Kým v Košiciach má hokej existenčné problémy, v menších hokejových mestách východného Slovenska sa 

kluby tešia na novú sezónu a majú úplne iné ambície. 
Inšpirujeme sa v Michalovciach 
Extraligové Michalovce chcú zabojovať o najvyššie priečky, útokom na medailu sa netaja ani v Poprade. 

Najnovšie predstavili zámer postúpiť po jedenástich rokoch medzi slovenskú elitu v prvoligovej Spišskej Novej 
Vsi. 

„Novejša“, ako miestni fanúšikovia nazývajú svoj klub, by rada využila možnosť priameho postupu do extraligy 
aj za pomoci viacerých skúsených hokejistov. O vízii novoveského hokeja sme sa porozprávali s riaditeľom HK 
Spišská Nová Ves Petrom Potengom. 

Po Žiline, ktorá sa netají postupovými ambíciami, ste druhý klub Slovenskej hokejovej ligy (SHL), ktorý chce 
zabojovať o extraligu. Čo vás k tomu viedlo? 

„Po schválení priameho postupu do extraligy pre víťaza SHL sme si všetci kompetentní v klube spolu sadli a 
povedali, že je pred nami jedna z najväčších šancí za posledné roky, ako dostať Spišskú Novú Ves po dlhom 

čase späť do najvyššej súťaže. Po rozhovoroch s vedením mesta sme si povedali, že urobíme všetko pre návrat 
medzi elitu. 

Oslovili sme aj nových partnerov, v riešení máme aj spoluprácu s generálnym partnerom. So žiadosťou o 
podporu sme sa obrátili aj na lokálne firmy, ktoré sú našej myšlienke naklonené. Inšpiráciu si berieme od 
Michaloviec, ktorých model práce okolo hokeja je postavený na získavaní množstva menších sponzorov. Chceme 
to robiť podobne.“ 

Myšlienka budovať na Spiši tím, ktorý by sa mohol v ďalších rokoch uchádzať o účasť v extralige, sa však asi 
nezrodila zo dňa na deň. 

„Už v minulej sezóne, kedy sa hralo tiež o priamy postup, sme sa snažili prilákať dobrým hokejom do hľadiska 
vyššie návštevy ako v ostatných rokoch. Priemerne nám chodilo na zápasy tisíc divákov, v nedohranom play-off s 
Topoľčanmi to bolo1500 ľudí. Uvedomovali sme si, že postup do extraligy by bol asi príliš veľké sústo, ale snažili 
sme sa ísť čo najďalej. Bohužiaľ, korona nás všetkých stopla.“ 

Peter Potenga Zdroj: hksnv.sk 
Vaša výhoda je, že hráte zápasy na pomerne veľkom a zrekonštruovanom zimnom štadióne, na ktorom sa 

uskutočnia budúci rok v apríli aj MS 1. divízie skupiny A hráčov do 18 rokov. Cítiť na Spiši hokejový boom? 
„Áno, systematická práca s hokejom prináša svoje ovocie. Teší nás, že sa pracuje aj na projekte zastrešenia 

menšej ľadovej plochy, ktoré by malo začať začiatkom septembra. Máme aj projekty, ako podporiť našu mládež, 
ktorej základňa postupne z roka na rok rastie. Veríme tomu, že koncepčnou prácou sa nám podarí rozvíjať klub aj 
naďalej.“ 

Na postup do extraligy treba aj kvalitný káder. Akým smerom sa pri jeho skladaní uberáte? 
„Predstavili sme v posledných dňoch niekoľko posíl. Z Michaloviec prichádzajú naši odchovanci, brankár Filip 

Surák a obranca Daniel Hančák, takisto aj skúsený Lukáš Hvila. V obrane bude s nami pokračovať aj ďalší 
ostrieľaný borec, Štefan Fabian, k nemu počítame aj s Matúšom Chovanom, ktorý má v extralige tiež už niečo 
odohrané. 

Jediným legionárom je zatiaľ mladý, 20-ročný Poliak Damian Tyczyński. O tohto šikovného útočníka, ktorého 
poznám ešte ako tréner z juniorky, bol záujem aj v extraligových kluboch. Tešíme sa, že nám dal na základe 
dobrých vzťahov prednosť. K spomínaným hráčom počítame s kostrou hráčov z minuloročného kádra. V 
najbližších dňoch ešte predstavíme verejnosti aj ďalšie mená z tímu.“ 

V posledných mesiacoch ste začali pracovať viac aj so sociálnymi sieťami. Oslovilo to vašich priaznivcov? 
„Chystáme vlastnú talk show, ktorá sa bude volať Icetime. Ďalšou novinkou budú rozhovory z hráčskej kabíny 

premietané priamo na informačnú kocku počas prestávok v zápasoch. Ľuďom chceme priniesť viac pohľadov do 
zákulisia nášho hokeja. Teší nás, že máme na internete čoraz viac priaznivcov a najmä, že majú záujem o dianie 
v klube a živo ho komentujú.“ 

Kedy začnete prípravu na novú sezónu? 
„Ak všetko dobre dopadne, mali by sme na ľad vykorčuľovať 10. augusta. Vzhľadom na to, že chladiace 

zariadenie na štadióne je momentálne v rekonštrukcii, môže sa termín posunúť o týždeň.“ 
Trénerskú otázku máte už zodpovedanú? 
„Mužstvo bude viesť ako hlavný kouč Róbert Spišák. Jeho asistent bude Miroslav Vantroba, ktorý ukončil 

bohatú hráčsku kariéru a okrem pôsobenia pri Á-čku sa bude venovať v klube aj rozvoju hokejovej mládeže.“ 
Čo bude s doterajším mladým koučom, čoskoro 33-ročným Richardom Rapáčom? 
„Rišo sa vracia späť na ľad. Jeho zdravotné problémy so srdcom, ktoré mal v posledných rokoch, postupne 

odzneli a dostal zelenú k návratu do hry. Okrem toho nám pomáha ako manažér tímu.“ 
V príprave na novú sezónu si zahráte aj v jednej zo skupín Kaufland SuperCupu. Vašimi protivníkmi budú 

Michalovce, Poprad a Košice. Všetkých atraktívnych súperov navyše privítate doma. 
„Áno, ako pre nás, tak aj pre divákov, to je výborná správa. Zahrať si proti tímom z extraligy bude veľmi dobrý 

odrazový mostík pred novou, náročnou sezónou. Diváci sa už teraz zaujímajú o to, kedy budú k dispozícii 
vstupenky na zápasy, čo nás veľmi teší.“ 

Ktoré tímy z SHL budú, podľa vás, ešte bojovať o postup do extraligy? 



„Okrem Žiliny a nášho tímu to budú určite Martin a Topoľčany. Som zvedavý na Levice a nováčika z 
Humenného. Zahanbiť sa určite nedajú ani v Skalici a Dubnici. Myslím si, že v tejto sezóne bude súťaž veľmi 
vyrovnaná a pre divákov atraktívna. Všetci sa máme na čo tešiť.“ JEDNOU SEZÓNOU NIČ NESKONČÍ 

Ak by „Novejši“ nevyšiel postup do najvyššej súťaže v tejto sezóne, nič sa tým neskončí. „Nastavili sme si v 
klube procesy tak, aby sme ďalej hrali dobrý hokej nielen medzi seniormi, ale aj v mládežníckych tímoch. Chceme 
sa sústrediť na čo najlepšie podmienky pre mládež a budovanie značky Spišskej Novej Vsi. Nepracujeme na 

jednoročnom, ale dlhodobom projekte a veríme, že s ním do budúcna uspejeme,“ povedal Peter Potenga. 
Denník Šport 
NHL 
Slovensko 
Slovensko 
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NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 
Malý parčík Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v historických priestoroch storočnej strednej školy sa od 

minulého týždňa pýši kvetnatou raritou. 
Vysadili tu špeciálne vyšľachtenú kríčkovú ružu, ktorá nesie meno po generálovi Štefánikovi. Novomestské 

gymnázium sa tak zapojilo do populárneho projektu Sto ruží pre Štefánika. 
Štefánikove ruže po celom Slovensku 
Už v roku 2018 správna rada Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika schválila spomienkový projekt Sto ruží 

pre Štefánika. 
„Jeho cieľom je na Slovensku vysadiť sto ruží. Ale nie hocijakých. Ruží pomenovaných po našom slávnom 

generálovi a diplomatovi. Túto sadovú kríčkovú ružu fialovočervenej farby vyšľachtil a v roku 1931 uviedol na trh 
svetoznámy český pestovateľ Jan Böhm pod názvom Generál Štefánik,“ uviedol Pavol Masaryk, predseda 
Spoločnosti M. R. Štefánika v Piešťanoch. Takéto ruže boli vysadené po celom bývalom Česko-Slovensku na 
významných miestach spojených so životom generála. Štefánikove ruže kvitnú už aj v Ivánke pri Dunaji, 
Košariskách, ale aj v záhrade pri Prezidentskom paláci v Bratislave. 

„Mestá, kde sú Štefánikove spoločnosti, ale aj školy či ustanovizne nesúce jeho meno, bude zdobiť ruža po 
ňom pomenovaná. Vysadených sú už desiatky ruží Generál Štefánik po celom Slovensku,“ pokračoval Masaryk. 
Pri cestách do Olomouca objavila v Rozáriu túto ružu Jolana Prochotská, ktorá je spolu s Pavlom Masarykom 
spoluautorkou tohto nevšedného projektu. 

„U súčasného pestovateľa M. Šípa sme objednali sto takýchto ruží. Do konca novembra 2019 sme vysadili 
prvých 50 kríčkov. Potom sme ruže zazimovali a od jari 2020 pokračujeme v ich vysádzaní po slovenských 
mestách i obciach,“ prezradil predseda piešťanskej spoločnosti. 

Štefánikove ruže kvitnú už aj v Tajove, Trenčianskych Tepliciach, Dolnom Srní, Partizánskom, v Lučenci či v 
Rimavskej Sobote, Spišskej Novej Vsi, Košiciach i v Banskej Bystrici. Štefánikova ruža rastie aj v českom 

Frenštáte pod Radhošťěm. 
„My sme sa rozhodli vysadiť vzácnu odrodu ruže pri príležitosti ukončenia jubilejného stého školského roku 

Gymnázia M. R. Štefánika a zároveň pri príležitosti blížiaceho sa 140. výročia narodenia generála Štefánika,“ 
pripomenul Daniel Bradáč, zástupca riaditeľa gymnázia. 

Ružu zasadili na dôstojnom mieste 
Novomestskému gymnáziu ponúkol možnosť nezvyčajnej výsadby člen Štefánikovej spoločnosti Peter 

Veverka z Piešťan. 
„Okamžite sme súhlasili s výsadbou ruže Generál Štefánik v areáli našej školy. Za účasti predstaviteľov 

Spoločnosti M. R. Štefánika, novomestského primátora a gymnaziálneho zboru sme 8. júla kríčkovú ružu zasadili. 
Pre ružu sme našli naozaj veľmi dôstojné miesto,“ uviedol Bradáč. 

Ružový krík by mal v priebehu dvadsiatich rokov vyrásť až do výšky takmer dvoch metrov. 
Špeciálnu opateru potrebovať nebude. 
Počas leta bude čerstvo zasadený krík treba iba vhodne polievať, aby odolal suchému počasiu. 
Ružový krík bude rásť a mohutnieť priamo pod slovenskou štátnou zástavou a zároveň pod zástavou 

Európskej únie. 
„Štefánikov odkaz si veľmi vážime. Veď pomáhal výrazným spôsobom nášmu národu a zaslúžil sa o štátnosť 

našej krajiny a celého Československa. A zároveň bol v tom čase proeurópskym politikom,“ vyzdvihol Bradáč. 
Martin Šimovec 

[Späť na obsah] 

 
 



4. BASKETBALOVÝ KLUB VICTORIA BILANCUJE SEZÓNU 
[20.07.2020; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 35; Ján Hatala] 

 
 

Prinášame vám druhú časť hodnotenia sezóny 2019/2020 z pohľadu Mládežníckeho basketbalového klubu 
VICTORIA Žilina. 

JUNIORI (ročník 2001 a mladší) Družstvo hralo v celoslovenskej dorasteneckej lige juniorov pod vedením 
trénera Miroslava Chudíka. V základnej, dvojkolovej časti súťaže odohralo 20 zápasov, skončilo na 5. mieste a 
postúpilo do nadstavbovej časti o 1. - 6. miesto. Do nej si prenieslo body a skóre zo zápasov v základnej časti 
súťaže. V nadstavbe stihlo odohrať do 20. marca 2020 tri zápasy. 

Konečná tabuľka z. časti celoslovenskej dorasteneckej súťaže juniorov: 
1. Inter Bratislava 20 19 1 1754 : 109639 
2. Levice 20 16 4 1753 : 1289 36 
3. Spišská Nová Ves 20 15 5 1655:1298 35 

4. Nitra 20 15 5 1644:1247 35 
5. Victoria Žilina 20 14 6 1691 : 1347 34 
6. Považská Bystrica 20 10 10 1506:1441 30 
7. Prievidza 20 9 11 1558:1534 29 
8. Svit 20 6 14 1457:1549 26 
9. B.S.C. Bratislava 20 3 17 1283:1622 23 
10. Žiar nad Hronom 20 3 17 1336:1658 23 
11. Kežmarok 20 0 20 870 : 2426 20 
Pozn.: O poradí na 3. - 4. a na 9. - 10. mieste rozhodli vzájomné zápasy. 
Priebežná tabuľka nadstavbovej časti súťaže o 1. - 6. miesto: 
1. Inter Bratislava 23 21 2 2012 : 1321 44 
2. Levice 23 18 5 1985 : 1512 41 
3. Spišská Nová Ves 23 18 5 1913 : 1496 41 

4. Nitra 23 16 7 1845 : 149339 
5. Victoria Žilina 23 14 9 1881 : 1571 37 
6. Považská Bystrica 21 10 11 1572 : 1530 31 
Káder žilinského družstva juniorov tvorili: M. Belčík, A. Bočinec, M. Černý, M. Dubovec, D. Erben, M. Kasák, 

M. Matejčík, D. Michálek, M. Mrázik, J. Pažický, P. Pažický a M. Stuparek. 
Uplynulú sezónu 2019/ 2020 z pohľadu klubu a jeho trénerskej rady zhodnotil predseda Mládežníckeho 

basketbalového klubu VICTORIA Žilina Bohdan Iljaško. „Sezóna, ktorá je za nami, bola od vzniku klubu (2006) 
štrnásta a bola výnimočná, nakoľko z dôvodu pandémie koronavírusu bola od 12. marca 2020 prerušená a podľa 
riadneho vyžrebovania všetkých súťaží nedohraná. V septembri 2019 sme zorganizovali dva medzinárodné 
turnaje - pre kategórie kadetov a juniorov. Po rozbehnutí všetkých súťaží od konca septembra sme v decembri 
2019 a v januári 2020 museli riešiť tréningy a zápasy našich družstiev vo viacerých telocvičniach, pretože v 
základnej škole na Limbovej v telocvični kompletne vymieňali plastové okná. Tréningy družstiev starších a 
mladších žiakov sme riešili za pochodu z týždňa na týždeň. Škoda nedohraných súťaží, mimoriadne však 
zasiahla pandémia a vyššia moc. 

Aj v tejto nedokončenej sezóne sme mohli vďaka rodičom a desiatkam drobných sponzorov zabezpečiť všetko 
potrebné pre chod družstiev. Aj touto cestou im všetci tréneri ďakujeme. Vážime si pomoc firiem, ktoré nám 
každoročne pomáhajú vyriešiť problémy s neuhradenými faktúrami za prenájom telocviční na základných a 
stredných školách, kde naše družstvá trénujú. 

Naše uznanie a vďaka patrí aj ortopédovi MUDr. Františkovi Michaličkovi za lekársku starostlivosť a tiež 
riaditeľke ZŠ na Limbovej Mgr. Janke Sliviakovej za poskytnutie telocvične na hranie zápasov počas sobôt a 
nedieľ. Osobitne chcem poďakovať aj kvalitárke podlahových krytín pani Helene Šušotovej za starostlivosť o 
čistotu, poriadok a šitie návlekov na obuv pre divákov počas celej sezóny na spomínanej škole. MBK VICTORIA 
Žilina pracuje a bude aj naďalej pracovať tak, aby sme predčasne skončenú sezónu zatvorili s čistým štítom. 
Opätovne chcem ešte i touto cestou poďakovať všetkým partnerom za podporu žilinského mládežníckeho 
basketbalu počas celej sezóny, taktiež rodičom. Počas sezóny nás neúnavne posúvali vpred. V tejto súčasnej 
neľahkej situácii vyjadrujeme nádej, že aj toto obdobie spoločne zvládneme. 

V budúcej, v poradí pätnástej sezóne, chceme mať zastúpenie v súťažiach SBA opäť vo všetkých vekových 
kategóriách. Pre nás je tiež dôležité, aby sme otvorili a naplnili naše tri plánované prípravky z chlapcov druhých, 
tretích a štvrtých tried základných škôl. 

V septembri chceme usporiadať niekoľko malých, jednodňových turnajov za účasti štyroch družstiev pre 
kategórie starší mini chlapci, mladší žiaci a žiaci. Opäť zorganizujeme pod názvom VIKTORKA Fatranskú 
mikrobasketbalovú ligu, pričom by sme boli radi, aby sa do súťaže prihlásili aj družstvá z Považskej Bystrice, 
Prievidze a Handlovej. Držte nám palce, žltá a modrá, to sú farby naše,“ zakončil hodnotenie predseda 
Mládežníckeho basketbalového klubu Bohdan Iljaško. 

Obsadenie trénerských postov v MBK VICTORIA v sezóne 2020/2021: 
Mikrobasketbalové prípravky v Žiline (ročníky 2011, 2012): ZŠ Martinská - tréner Miroslav Chudík, ZŠ 

Limbová - tréner Ján Dlábik, CZŠ R. Zaymusa - tréner Ján Hatala. 
Mladší minichlapci (ročník 2010 a mladší) - tréner Miroslav Chudík. 



Starší minichlapci (ročník 2009 a mladší) - tréner Bohdan Iljaško, asistent Roman Sabo. 
Mladší žiaci (ročník 2008 a mladší) - tréner Bohdan Iljaško, asistent Štefan Hlavatý. 
Žiaci (ročník 2007 a mladší) - tréner Ján Dlábik, asistent Andrej Brezáni. 
Starší žiaci (ročník 2006 a mladší) - tréner Maroš Moravčík, asistent Miroslav Futo. 
Kadeti (ročníky 2004, 2005 a mladší) - tréner Vladimír Mika, asistent Filip Nováki. 
Juniori (ročníky 2003, 2002, možno aj 2001) - tréner Peter Mühlberger, asistenti Miroslav Chudík a Richard 

Uhrina. 
[Späť na obsah] 

 
 

5. SKALICA SA LÚČILA S OPORAMI. Z KLUBU ODIŠLI HLAVATOVIČ, OPIELA A 

HAŠA 
[20.07.2020; Týždenník pre Záhorie; ŠPORT; s. 32; MFK Skalica] 

 
 

Všetci traja patrili v minulých sezónach k oporám skalického mužstva. Spolu odohrali v zelenobielom drese 
dovedna 302 súťažných duelov. 

SKALICA Univerzál Lukáš Hlavatovič pôsobil v Skalici od januára 2016, Lukáš Opiela s Romanom Hašom 
prišli v lete 2017. 

Kanonier Haša si v Skalici pripísal v 88 súťažných dueloch až 50 presných zásahov. Dvakrát sa mu podarilo 
streliť hetrik, najskôr do siete Lokomotívy Košice, keď sa trikrát presadil hlavou a potom aj do siete Spišskej 
Novej Vsi. Na všetko dozeral univerzál Lukáš Hlavatovič, ktorý si na svoje konto pripísal 136 súťažných duelov. 

Pozíciu tvorcu hry zastával kapitán Lukáš Opiela, ktorý bol počas svojho hráčskeho pôsobenia pre mužstvo 
veľkým prínosom. 

„Na Skalicu budem spomínať veľmi rád a hlavne v dobrom. Tešilo ma, keď som mohol pomôcť mužstvu 
gólom, asistenciou, alebo keď sa len vyhralo. Vždy sme boli dobrá partia, či už za trénera Horného, Dojčana, 
alebo Kostelníka. To bolo veľmi dôležité, aj preto sme vždy hrali o popredné pozície,“ povedal pre klubový web 
Hlavatovič. „V Skalici som trávil zatiaľ moje najlepšie tri roky futbalového života. Výborná kabína a tréneri. Na klub 
budem spomínať v dobrom a keď budem mať čas, vždy sa prídem rád pozrieť na zápas,“dodal pri rozlúčke Haša. 

„Celé skalické pôsobenie vnímam ako veľký prínos, či už pre môj futbalový, alebo aj osobný život,“ uzavrel 
Opiela. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. ŠTVORICA TÍMOV ZO SLOVENSKA SI ZAHRÁ ALPSKO-JADRANSKÝ POHÁR 
[20.07.2020; Týždeň na Pohroní; ŠPORT; s. 34; (PLV)] 

 
 

Alpsko - Jadranský pohár získava každým rokom na popularite aj medzi klubmi zo Slovenskej basketbalovej 
ligy. V najbližšej sezóne sa k Leviciam pridajú Inter, Lučenec a Spišská Nová Ves. 

Dôležitou a pozitívnou správou je, že v Alpskojadranskom pohári bude mať slovenský basketbal početné a 
kvalitné zastúpenie. Až kvarteto účastníkov Slovenskej basketbalovej ligy čaká medzinárodná konfrontácia. 
Prihlášku do súťaže už podali družstva aj z ďalších šiestich krajín. 

„V ťažkých časoch, ktoré šport na Slovensku prežíva, sme veľmi radi, že môžeme priniesť aj pozitívne správy 
o účasti štyroch slovenských klubov v novom ročníku Alpsko-jadranského pohára. V súťaži sa okrem Patriotov z 
Levíc, pre ktorých to bude už šiesta sezóna, predstavia aj tradičné slovenské kluby s viacerými reprezentantmi na 
svojich súpiskách. Naša súťaž poskytuje možnosť kvalitnej medzinárodnej konfrontácie medzi tímami zo 7 krajín 
a sme presvedčení, že cestou takejto konfrontácie môžeme priblížiť náš basketbal k úrovni susedných krajín. Na 
základe aktuálne prihlásených družstiev to vyzerá tak, že nasledujúci ročník bude veľmi atraktívny. Za všetkých 
spomeniem napríklad Legiu Varšava, ktorá dáva dokopy silný tím a pracuje na návrate na basketbalové výslnie, 
kde ako 7-násobný majster Poľska patrí,“ povedal jeden z členov vedenia súťaže Marek Imre. 

Ako už bolo spomenuté vyššie, neoddeliteľnou súčasťou tejto súťaže sú Patrioti Levice. „Žlto-zelení“ sú 
služobne najstarším tímom v súťaži a ako jediný celok hrali vo všetkých doterajších ročníkoch. Vždy sa dostali do 
play off a ich najväčším úspechom je finále zo sezóny 2017/2018. „Sme jediný tím v Alpsko-jadranskom pohári, 
ktorý odohral doteraz všetkých päť ročníkov súťaže a nemáme dôvod, aby sme nepokračovali aj ďalej. Máme v 
družstve najviac slovenských reprezentantov, preto to berieme aj ako určitý záväzok, poskytnúť im medzinárodnú 
konfrontáciu. Keďže FIBA poháre sú len pre bohaté kluby a pre náš región je to priveľké sústo, tak 
Alpskojadranský pohár je ideálnou súťažou. Momentálny reštart súťaže a jej posunutie o krok ďalej, čoho sme 
boli aj my iniciátorom, ho môže posunúť ešte ďalej a spraviť z neho postupne silnú stredoeurópsku ligu. Sme 
nesmierne radi, že sme za tých 5 rokov dokázali aj ďalším našim klubom, že takáto konfrontácia im môže oveľa 
viac pomôcť, ako uškodiť. Tešíme sa na nový ročník, v ktorom budeme reprezentovať klub, mesto, región a 



Slovensko, a budeme sa snažiť zlepšovať meno mužského basketbalu na Slovensku,“ vyjadril sa generálny 
manažér Levíc Ladislav Garaj. 

Tešiť sa môžu v Lučenci, kde tak vďaka medzinárodnej konfrontácii môžu zaspomínať na slávne časy E.S.O. 
Vedenie BKM skladá veľmi zaujímavý tím, ktorý určite bude mať vysoké ambície v lige a tiež v tejto súťaži. „Tento 
pohár vnímame ako prestížnu záležitosť pre medzinárodnú reprezentáciu nášho klubu, mesta, partnerov a 
fanúšikov. Podľa našich informácií bude mať budúci ročník najkvalitnejšie zloženie v histórii. Myslíme si, že takáto 
medzinárodná konfrontácia bude pre slovenské kluby aj pozitívnym prínosom pre rozvoj slovenských hráčov. 
Taktiež je to odmena pre našich verných fanúšikov za ich dlhoročnú podporu. Verím, že s ich podporou 
dosiahneme v tejto konfrontácii dobré výsledky. Veľkým úspechom by bol postup zo skupinovej fázy,“ uviedol 
prezident klubu Michal Matala. 

Úplným nováčikom na nadnárodnej scéne budú Spišiaci. „Novovešťania“ štartujú novú éru, okrem kvalitného 
družstva sa dočkajú fanúšikovia aj atraktívnych zápasov so zahraničnými súpermi. „O Alpsko-jadranskom pohári 
sme uvažovali až od ďalšej sezóny, ale v čase, keď Žilina ohlásila koniec v SBL a všetci vieme o problémoch v 
Komárne, sme sa nakoniec rozhodli prihlásiť už v tomto ročníku, aby sme vynahradili divákom, ale aj hráčom, 
menší počet zápasov. Pred podaním prihlášky sme boli aj s trénerom priamo v Leviciach na stretnutí s Lacom 
Garajom a Marekom Imrem, ktorí nám ako najkompetentnejší dali všetky potrebné informácie o účinkovaní v 
Alpskom-jadranskom pohári. Som presvedčený, že táto medzinárodná konfrontácia nám všetkým pomôže 
napredovať. Očakávam hlavne dobrý a kvalitný basketbal, ktorý pritiahne ku nám do haly každého jedného 
fanúšika. Verím, že aj pre hráčov to bude väčšia motivácia hrať proti mimoslovenským družstvám. Určite prvý rok 
pôjdeme zbierať hlavne skúsenosti, a to nielen hráčske, ale aj manažérske a každé víťazstvo bude čerešničkou 
na torte. Chceme dôstojne reprezentovať klub, mesto Spišská Nová Ves a priniesť spišskonovoveskému 
fanúšikovi kvalitný šport,“ odznelo z úst generálneho manažéra Spišskej Novej Vsi Michala Búzu. 

Štvrtým do partie bude Inter Bratislava, ktorý tak nadviaže na predchádzajúci ročník. V ňom hral súťaže pod 
hlavičkou FIBA, konkrétne kvalifikáciu Ligy majstrov a skupinovú fázu Európskeho pohára FIBA. „Žlto-čierni“ v 
dobrom svetle reprezentovali slovenský basketbal, pokračovať chcú v tom aj v Alpskojadranskom pohári. 

Foto: 
Levice sa aj v budúcej sezóne predstavia v jednej z európskych líg. Lukáš Droppan. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. DUBEC CHCE NADVIAZAŤ NA ÚSPEŠNÉ SEZÓNY 
[20.07.2020; Naše novosti; ŠPORT; s. 32; RG;zdroj:web HCNZ] 

 
 

HOKEJ 
Jedným z členov trénerskej trojice, ktorá od novej sezóny bude viesť mužstvo HC Nové Zámky, je bývalý hráč 

a kapitán tímu Marek Dubec, ktorý sa do Nových Zámkov Vracia po dvoch rokoch. 
Vracia sa s cieľom doviesť Býkov do play-off 
Marek Dubec je náš kapitán. Tento chorál je známy asi každému fanúšikovi Býkov. Keď sa siedmeho januára 

2018 lúčila s kariérou populárna novozámocká „dvadsaťšestka“, bolo to emotívne pre všetkých. Teraz, po viac 
ako dvoch rokoch, sa „Dubák“, ako znie prezývka rodáka z Palárikova, vracia domov, aby spoločne s Martinom 
Hrnčárom dostali mužstvo do play-off Tipsport Ligy. 

Marek Dubec začínal s hokejom v Nových Zámkoch, po skončení základnej školy viedli jeho kroky do Slovana 
Bratislava. V roku 2001 ho do NHL draftoval klub Buffalo Sabres v ôsmom kole z 247. miesta. Dlhé roky pôsobil v 
českých súťažiach, v tej najvyššej hrával za Vsetín a Zlín. Na Slovensku pôsobil okrem Nových Zámkov aj vo 
Zvolene, Trenčíne či Spišskej Novej Vsi. Legionárčil aj v anglickej (Basingstoke Bison) a francúzskej (Briançon) 

najvyššej súťaži. 
Po sedemnásťročnej hráčskej kariére začala tá trénerská 
Po tom, čo Marek Dubec ukončil svoju sedemnásťročnú kariéru profesionálneho hokejistu, pri milovanom 

športe zostal. 
Jeho kroky viedli do českého mesta Telč, kde dva roky pracoval s mladými talentovanými hokejistami ako 

jeden z hlavných trénerov individuálnej výučby Hockey Talent Academy. 
„V Telči som mal vytvorené naozaj dobré podmienky, nie len ja, ale aj celá moja rodina. Nové Zámky sú však 

Nové Zámky. Prvý kontakt prebehol už pred pár mesiacmi, padla otázka, či sa neplánujeme s rodinou vrátiť 
domov, pričom je tu možnosť, že by som pracoval ako asistent trénera pri A-mužstve. Už odvtedy som vlastne v 
takom vnútornom rozpoložení. 

Dostať sa na extraligovú lavičku v mojom veku je niečo nezvyčajné a veľmi ma to teší. Ešte sa potom čakalo 
na vyjadrenie hlavného trénera, nakoľko by on mohol mať na vec iný pohľad a preferovať iných ľudí. Napokon to 
všetko zapadlo a už sa neviem dočkať, kedy sa pustíme do práce. Som tu nato, aby som dopomohol hlavnému 
trénerovi a urobím všetko preto, aby sme boli úspešní. 

Úlohy ešte zadelené nemáme, ale to sa v nasledujúcich týždňoch všetko dorieši,“ opisuje svoj návrat na juh 
Slovenska aktuálne už 38-ročný tréner. 

Hráčsky skúseností má dostatok, tie trénerské bude zbierať 



Hoci má hráčskych skúseností Dubec na rozdávanie, je si vedomý, že ako tréner bude informácie 
predovšetkým získavať. Doposiaľ pracoval iba s mládežou, či už vo vlastnej hokejovej akadémii počas pôsobenia 
v Nových Zámkov, či ostatné dva roky v spomínanom Telči. 

„Skúsenosti som naberal v jednom z najlepších kempov minimálne v strednej Európe, kde sa chodia 
zdokonaľovať nie len mladí hráči, ale taktiež už úspešní profesionáli so zmluvami v NHL. Kempy sú tam 
celoročne, rovnako ako ľad. Prvý rok som bol asistentom trénera v extraligovej juniorke, nedávno skončenú 
sezónu som zase pracoval so žiakmi. Avšak hlavná náplň tohto hokejového projektu je zdokonaľovanie zručností 
hráčov a potom individuálne tréningy. 

Naučil som sa tam toho naozaj veľa a budem sa snažiť odovzdať všetko to dobré nášmu mužstvu. Bude to 
pre mňa niečo nové, určite to nebude jednoduché, práca s deťmi, juniormi a seniormi je rozdie lna. Ale ja si sem 
ani nejdem nič dokazovať. 

Chcem zo seba odovzdať to najlepšie a zároveň naberať nové skúsenosti.“ 
Od druhej ligy až po najvyššiu súťaže 
Po prvýkrát sa v drese novozámockého Á-čka objavil Marek Dubec už počas ročníka 2007-08, keď v drese 

Lokomotívy odohral 5 stretnutí v druhej najvyššej súťaži. Neskôr pôsobil v Nových Zámkoch od sezóny 2013-14 a 
s klubom postupne vyhral titul v MOL Lige, v 2. hokejovej lige, 1. hokejovej lige až napokon tímu pomohol k 
historickému postupu do Tipsport Ligy. 

„V Nových Zámkoch som sa naučil korčuľovať, zahral som si tu za mužov a napokon sa dostanem na 
striedačku. V pozícii hráča som s klubom zažil krásne časy a viacero úspechov, preto verím tomu, že na to teraz 
nadviažeme. Viem, ako tá kabína musí vo vnútri fungovať, aby sa vyhrávalo, resp. aby sa dosiahol nejaký 
úspech,“ zamýšľa sa. 

Situáciu okolo novozámockého mužstva má dokonale zmapovanú 
Po dvoch rokoch v zahraničí priznáva, že už jeho prehľad o extralige ako takej nie je rovnaký ako počas 

pôsobenia v nej, avšak dodáva, že situáciu okolo Nových Zámkov má kompletne zmapovanú. 
„Sledoval som dianie okolo Zámkov veľmi pozorne. Každý zápas, či už sa hralo doma alebo vonku. Taktiež 

som ostal v pravidelnom kontakte s niektorými ľuďmi, ktorí pracujú pre klub alebo na zimnom štadióne. 
Registroval som i to, že hoci mužstvo v tabuľke nebolo vysoko, hra nebola zlá a niekedy chýbalo naozaj málo. 
Myslím si, že Nové Zámky potrebujú hráčov, ktorí sem prídu niečo dokázať a neberú to len tak, že majú na rok 
robotu. Rovnako, ako to vnímam teraz, vnímal som to tak aj ako hráč. 

Dva roky som si tu zahral aj extraligu a hoci sme mali na súpiske výborných hráčov, niečo tomu chýbalo v 
porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Viem, že to môže niekto podceňovať, že išlo o MOL Ligu či 1.HL, avšak 
úspechy neprišli preto, že tu boli dobré individuality, ale preto, že sme boli výborná partia a bojovali sme za klub,“ 
otvorene priznáva bývalý dlhoročný kapitán zeleno-bielych. 

Najkrajší moment - postup so Zámkami do extraligy 
Počas svojej bohatej kariéry dosiahol viacero úctyhodných úspechov, medzi ktoré nepochybne patrí vstupný 

draft do NHL či titul majstra českej extraligy so Vsetínom. Jasno má však aj v tom, na ktorý moment počas 
pôsobenia v Nových Zámkoch nikdy nezabudne. 

„Od prvého dňa, čo som sem prišiel, sa o niečo hralo. Každý rok tu bol nejaký úspech a pre mňa to bolo o to 
špecifickejšie, že som prišiel domov, do materského klubu. V tom čase som už ani nečakal, že ešte zažijem také 
pekné chvíle, nie to, že si ešte zahrám v Zámkoch extraligu. Či už som potom hrával viac alebo menej, strašne 
som si to užíval. 

Ak by som si však mal vybrať jeden najkrajší moment, asi to bude ten postup do extraligy,“ dodáva na záver 
Marek Dubec, nový asistent trénera. 

Takto sa Marek Dubec lúčil s novozámockým obecenstvom potom ako oznámil koniec svojej hráčskej 
kariéry.foto:HCNZ 

Marek Dubec v extraligovom drese HC Nové Zámky. HC 
[Späť na obsah] 
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Spišský hrad patrí svojou rozlohou k najväčším na svete. Autor: Ivan Majerský, Pravda 
Čím je Slovensko svetové? Ktoré kultúrne pamiatky a prírodné unikáty sa dostali na zoznam UNESCO? 

Môžete si o nich prečítať každý pondelok. 
Ak je na Slovensku hrad s veľkým H, tak je to určite Spišský hrad. Majestátna zrúcanina na vápencovom 

brale, ktorá siaha až do výšky dvesto metrov, si môže pripísať hneď niekoľko prvenstiev. 
Rozprestiera sa na ploche vyše štyroch hektárov, čo z neho robí nielen najväčší hradný komplex u nás, ale aj 

jeden z najväčších hradov na svete, kde sa v rebríčkoch zvyčajne umiestňuje na piatej či šiestej priečke. 
Z európskych hradov ho vo veľkosti prekoná už len poľský Malbork, Pražský hrad, britský Windsor či rakúsky 

Hohensalzburg. 

https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/557802-hviezda-medzi-hradmi-boduje-aj-vo-svete/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Pošlite SMS a vyhrajte peniaze a ceny za vyše 400Ezapojiť sa 
V roku 1961 sa táto veľkolepá ruina na východe krajiny stala národnou kultúrnou pamiatkou, v roku 1990 ju 

spolu s hradnou skalou vyhlásili za chránený prírodný výtvor a o šesť rokov neskôr za národnú prírodnú pamiatku 
Spišský hradný vrch. 

Najväčšej pocty sa však tento objekt dočkal v decembri 1993, keď ho s kultúrnymi pamiatkami v okolí zapísali 
do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

Do pamiatok v jeho okolí patrí národná prírodná rezervácia Dreveník, čo je vlastne travertínová kopa v tvare 
stolovej hory, Kostol Ducha Svätého v obci Žehra, ktorý postavili v 13. storočí v románsko-gotickom štýle, Spišská 
Kapitula, označovaná ako „slovenský Vatikán“ a starobylé mestečko Spišské Podhradie. 

Kulisa pre filmárov 
Jedinečnosť Spišského hradu spočíva v jeho podmanivosti. Je to skutočná hviezda medzi hradmi – príťažlivá, 

tajomná a „fotogenická“. Napriek tomu, že ide o ruinu. A možno práve preto. Táto pamiatka vzbudzuje rešpekt a 
prebúdza záujem. Stačí sa na ňu z diaľky zadívať. 

Takto si získala aj írskeho publicistu Kierona Connollyho, ktorého knihu Abandoned Castles (Spustnuté hrady) 
pred troma rokmi ocenili viaceré zahraničné médiá. 

Vo svojom rebríčku najkrajších hradných zrúcanín na svete zaradil dominantu Spiša na úctyhodné 11. miesto. 
Najznámejší slovenský hrad sa však môže pochváliť i ďalšími úspechmi. Vyniká napríklad návštevnosťou. 
Spišský hrad patrí svojou rozlohou k najväčším na svete. Autor: Ivan Majerský, Pravda 
„Hrad je otvorený od apríla do októbra. V tom období ho navštívi asi 210-tisíc ľudí. Priemerne je polovica 

Slovákov a ostatných je najviac z Čiech, Poľska, Maďarska, no aj anglicky, rusky a nemecky hovoriacich. 
Návštevníci sú teda z celého sveta,“ informovala Dáša Uharčeková Pavúková, zástupkyňa riaditeľky SNM – 
Spišského múzea v Levoči, ktoré hrad spravuje. 

Rozľahlá kamenná zrúcanina má už dobré meno i medzi filmármi – domácimi aj svetovými. Ako historickú 
kulisu ju využili napríklad v rozprávkach Radúz a Mahuliena či Popolvár najväčší na svete, no aj v zahraničných 
filmoch Kull dobyvateľ, Posledná légia a Dračie srdce. 

Pýcha a pád 
Kopec, na ktorom sa týči hrad, má výbornú strategickú polohu, preto niet divu, že ho ľudia osídlili už v 

kamennej dobe. 
Prvé mohutné hradisko tam vyrástlo na prelome letopočtov. Založili ho Kelti a keď sa stal Spiš v 12. storočí 

súčasťou Uhorska, kráľovský rod Arpádovcov dal na jeho mieste postaviť strážnu vežu. 
Za panovania Ondreja II. a jeho syna Kolomana tam postupne vybudovali rozsiahly kamenný hrad. Keďže 

počas mongolského vpádu splnil svoju úlohu, Belo IV. v roku 1249 nariadil, aby sa pokračovalo v ďalšom 
rozširovaní hradného komplexu. Napokon sa rozčlenil tak, ako je známy dnes – na horný hrad a tri samostatné 
predhradia. 

Rod Zápoľských, ktorým hrad patril od roku 1464, ho prestaval do neskorogotickej podoby a ďalší majitelia 
Turzovci zlepšili opevnenie a vybudovali renesančné objekty. Stavebné úpravy spravili aj poslední šľachtickí 
majitelia Čákiovci, ale za ich panstva začal hrad upadať. 

Keď sa z neho odsťahovali, prestali sa oň starať. Po rozsiahlom požiari v roku 1781 ho nakoniec opustila i 
vojenská posádka. Odvtedy už len chátral. 

Po druhej svetovej vojne v roku 1945 pripadol štátu a v 60. rokoch prešiel čiastočnou rekonštrukciou. 
Postupne ho sprístupnili verejnosti, dnes je súčasťou Slovenského národného múzea. 

Letné atrakcie 
Slovensko Spišský hrad síce stavalo na obdiv, ale inak ho zanedbávalo. Vlani sa opäť dostal do havarijného 

stavu, rozpadávajúci sa múr dokonca ohrozoval okolie. Vláda preto schválila takmer päť miliónov eur na 
rekonštrukciu – doslova v hodine dvanástej. 

Pohľad na Spišské Podhradie. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda 
V súčasnosti sa končí oprava tzv. kapitánskeho domu a inžinierske siete. Renovuje sa i hlavná vstupná brána 

a murivo na dolnom nádvorí. Pripravuje sa tiež rekonštrukcia románskeho paláca a palácov na západe hradu. 
„Návštevníkov sa rekonštrukcia dotýka iba okrajovo – zmenou trasy a zvýšenou mierou opatrnosti pri pohybe 

po hrade. Výhľadovo ich obmedzia konštrukcie lešení, ale inak sa dostanú do všetkých sprístupnených častí 
hradu a do všetkých múzejných expozícií,“ ubezpečila Dáša Uharčeková Pavúková. 

V lete sa na hrade konajú rôzne podujatia. Pre koronakrízu museli program síce zredukovať, ale festival Leto 
na hrade zostal. Jeho súčasťou sú divadelné piatky a séria menších koncertov Hudba z hradu. 

Lákadlom sú tiež víkendové predstavenia šermiarov, nočné prehliadky v sobotu alebo predstavenia so živými 
sochami Tajomné noci na hrade. 

Kam na výlet: 5 tipov v okolí 
1/ Spišské Podhradie – má nielen bohatú históriu, ale aj 145 kultúrnych pamiatok vrátane Spišskej Kapituly. 
2/ Levoča – mesto zapísané na zozname UNESCO ponúka množstvo vzácnych pamiatok. 
3/ Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi – malá, ale pekná zoo vhodná pre deti a pokojnú prechádzku. 

4/ Kaštieľ a letohrádok Markušovce – múzeum s expozíciou historického nábytku, súčasťou areálu je aj 
francúzsky park. 

5/ Dreveník – národná prírodná rezervácia, tzv. skalné mesto, má dĺžku dva kilometre, tvoria ju jaskyne, steny, 
kamenné chodby aj veže. 

[Späť na obsah] 
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BRATISLAVA - Slovensko momentálne eviduje vyše 1 900 prípadov nákazy novým koronavírusom. Po 20. 
máji začala na Slovensku platiť 4. fáza uvoľňovania a v polovici júna sa zrušili takmer všetky opatrenia a otvorili 
sa hranice. Pozrite si aktuálny zoznam nakazených. 

Aktuálne je na Slovensku vyše 1 900 ľudí infikovaných koronavírusom. 
Doterajšie výsledky za SR k dnešnému dňu: 1 980 pozitívnych prípadov 
Celkový počet vykonaných testov: 240 229 
Počet vyliečených pacientov: 1 538 ľudí 
Počet úmrtí: 28 
Hodnota kĺzavého mediánu: 11 
Počet aktívnych prípadov: 414 
MAPU s aktuálnym počtom infikovaných nájdete TU >> 
Všetky aktuálne informácie si môžete prečítať TU >> 
V nemocniciach je hospitalizovaných 15 pacientov, z toho u siedmich bol potvrdený koronavírus. Na JIS-ke sú 

dvaja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii nie je nikto. 
Aktuálny ZOZNAM infikovaných 
19. júla (1 nový prípad) 
Na Slovensku otestovali 24 ľudí, z toho 1 prípad bolo pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 1 980 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 240 229 testov. 
Pribudlo osem vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
18. júla (3 nové prípady) 
Na Slovensku otestovali 410 ľudí, z toho 3 prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne máme 1 979 

pozitívne testovaných ľudí a koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 240 205 testov. 
Pribudlo sedem vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
17. júla (11 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 161 ľudí, z toho 11 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 976 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 239 795 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
16. júla (14 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 1 862 ľudí, z toho 14 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 965 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 237 634 testov. 
Pribudlo deväť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
15. júla (24 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 336 ľudí, z toho 24 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 965 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 235 772 testov. 
Pribudlo sedem vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
14. júla (19 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 205 ľudí, z toho 19 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 927 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 233 436 testov. 
Pribudlo 14 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
13. júl (6 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 1 163 ľudí, z toho 6 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne máme 

1 908 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 

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


Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 231 231 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
12. júl (1 nový prípad) 
Na Slovensku otestovali 279, z toho 1 prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 1 902 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 230 068 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
11. júl (8 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 960 ľudí, z toho 8 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne máme 1 

901 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 229 789 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
10. júl (23 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 879 ľudí, z toho 23 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 893 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 228 829 testov. 
Pribudlo 12 vyliečených ľudí. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
9. júl (19 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 172 ľudí, z toho 19 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 870 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 225 950 testov. 
Pribudli 4 vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
8. júl (53 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 284 ľudí, z toho 53 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 851 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 223 778 testov. 
Pribudli 4 vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
7. júl (31 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 225 ľudí, z toho 31 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 798 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 221 494 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
6. júl (2 nové prípady) 
Na Slovensku otestovali 873 ľudí, z toho 2 prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne máme 1 767 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 219 269 testov. 
Pribudlo 7 vyliečených ľudí. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
5. júl (1 nový prípad) 
Na Slovensku otestovali 50 ľudí, z toho 1 prípad bol pozitívny Na Slovensku tak momentálne máme 1 765 

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 218 396 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
4. júl (15 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 808 ľudí, z toho 15 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne máme 

1 764 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 218 346 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 



3. júl (29 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 216 ľudí, z toho 29 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 749 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 217 538 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
2. júl (20 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 1 801 ľudí, z toho 20 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 720 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 215 322 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
1. júl (13 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 1 708 ľudí, z toho trinásť prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 700 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 213 521 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
30. jún (20 nových prípadov) 
Na Slovensku otestovali 2 063 ľudí, z toho dvadsať prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak momentálne 

máme 1 687 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 211 813 testov. 
Pribudli dvaja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
29. jún (2 nové prípady) 
Na Slovensku otestovali 784 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne máme 

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

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 208 966 testov. 
Pribudli traja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 
27. jún (7 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 931 ľudí, z toho sedem prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

momentálne máme 1664 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 208 904 testov. 
Pribudlo šesť vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
26. jún (14 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1611 ľudí, z toho 14 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

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

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

máme 1 630 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Hodnota kĺzavého mediánu stúpla z jedna na desať. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 204 847 testov. 
Pribudli štyria vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 



Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
23. jún (18 nových prípadov) 
Na Slovensku bolo otestovaných 1 257 ľudí, z toho 18 prípadov bolo pozitívnych. Na Slovensku tak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

máme 1 552 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 196 770 testov. 
Nepribudol ani jeden vyliečený pacient. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: reprofoto:covid-19.nczisk.sk 



13. jún (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 479 ľudí, z toho tri prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

momentálne máme 1 526 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 185 596 testov. 
Pribudli traja vyliečení pacienti. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
3. jún (1 nový prípad) 



Na Slovensku bolo otestovaných 2 135 ľudí, jeden prípad bol pozitívny. Na Slovensku tak momentálne máme 
1 526 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

máme 1 513 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Doteraz sa u nás vykonalo celkovo 160 523 testov. 
Pribudlo 15 vyliečených pacientov. Ochoreniu nikto nepodľahol. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: reprofoto:korona.gov.sk 



24. máj (2 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 645 ľudí, z toho dva prípady boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Žehra). Na Slovensku tak momentálne máme 1 493 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 
Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 139 986 testov. 
Pribudlo 20 vyliečených pacientov. Ochoreniu podľahla jedna osoba. 
Zdroj: korona.gov.sk 



Zdroj: korona.gov.sk 
14. máj (3 nové prípady) 
Na Slovensku bolo otestovaných 3 992 ľudí, z toho 3 testy boli pozitívne. Na Slovensku tak momentálne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

máme 1325 pozitívne testovaných ľudí na koronavírus. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 57 421 testov. 
Pribudlo jedno úmrtie a štyria vyliečení pacienti. 
21. apríl 2020 (45 nových prípadov) 



Na Slovensku bolo v utorok otestovaných 3468 ľudí, z toho 45 testov bolo pozitívnych . Na Slovensku tak 
máme 1244 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Vykonalo sa u nás doteraz celkovo 52 649 
testov. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1600 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 701 testov, jeden bol pozitívny. 
8. apríl 2020 (19 nových prípadov) 
V stredu pribudli štyri osoby vo vekovej kategórii nad 65 rokov. Celkovo je na Slovensku v tejto vekovej 

kategórii pozitívnych 53 osôb, najviac v okrese Bratislava - 9 mužov a 10 žien. Z celkového počtu 1690 testov za 
stredu štátne laboratóriá urobili 943 testov, zachytili 16 pozitívnych osôb, súkromné laboratóriá urobili 747 testov, 
tri boli pozitívne. 

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

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

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



- Muž, 37 rokov, Spišská Nová Ves 

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

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

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

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

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



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



- Muž, 35 rokov, Ružomberok 
- Muž, 34 rokov, Kežmarok 
- Žena, 27 rokov, Žilina 
- Muž, 26 rokov, Kežmarok 
- Muž, 26 rokov, Liptovský Mikuláš 
- Žena, 25 rokov, Prievidza 
- Muž, 23 rokov, Galanta 
- Žena, 23 rokov, Galanta 
- Žena, 23 rokov, Zvolen 
- Muž, 22 rokov, Bratislava 
- Muž, 21 rokov, Snina 
- Žena, 16 rokov, Prešov 
1. apríl 2020 (26 nových prípadov) 
- muž, 27 rokov, Banská Bystrica 
- muž, 74 rokov, Bardejov 
- žena, 72 rokov, Bardejov 
- muž, 62 rokov, Bardejov 
- muž, 21 rokov, Bratislava 
- žena, 47 rokov, Bratislava 
- muž, 18 rokov, Bratislava 
- žena, 26 rokov, Brezno 
- žena, 23 rokov, Brezno 
- žena, 22 rokov, Brezno 
- muž, 70 rokov, Ilava 
- žena, 38 rokov, Košice 
- žena, 57 rokov, Košice 
- muž, 68 rokov, Košice 
- žena, 48 rokov, Malacky 
- muž, 46 rokov, Martin 
- žena, 65 rokov, Poprad 
- žena, 29 rokov, Poprad 
- muž, 31 rokov, Prievidza 
- žena, 30 rokov, Prievidza 
- žena, 24 rokov, Sabinov 
- žena, 42 rokov, Senec 
- žena, 26 rokov, Tvrdošín 
- muž, 30 rokov, Žiar nad Hronom 
- muž, 67 rokov, Žilina 
- muž, 20 rokov, Žilina 
31. marec 2020 (37 nových prípadov) 
- Žena, 59 rokov, Bardejov 
- Muž, 22 rokov, Bratislava 
- Muž, 28 rokov, Bratislava 
- Dieťa (žena), 8 rokov, Bratislava 
- Žena, 22 rokov, Bratislava 
- Žena, 45 rokov, Bratislava 
- Žena, 53 rokov, Bratislava 
- Muž, 49 rokov, Bratislava 
- Muž, 40 rokov, Bratislava 
- Muž, 59 rokov, Bratislava 
- Žena, 87 rokov, Bratislava 
- Dieťa (muž), 5 rokov, Bratislava 
- Žena, 41 rokov, Bratislava 
- Žena, 18 rokov, Bratislava 
- Muž, 41 rokov, Bratislava 
- Muž, 33 rokov, Bratislava 
- Žena, 23 rokov, Bratislava 
- Muž, 30 rokov, Brezno 
- Muž, 44 rokov, Kežmarok 
- Žena, 46 rokov, Levice 
- Muž, 56 rokov, Liptovský Mikuláš 
- Muž, 57 rokov, Nové Zámky 
- Žena, 26 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 40 rokov, Piešťany 
- Muž, 41 rokov, Piešťany 
- Muž, 53 rokov, Považská Bystrica 
- Muž, 40 rokov, Revúca 



- Muž, 44 rokov, Rimavská Sobota 
- Muž, 36 rokov, Sabinov 
- Žena, 57 rokov, Sabinov 
- Muž, 39 rokov, Sabinov 
- Muž, 38 rokov, Sabinov 
- Muž, 47 rokov, Sabinov 
- Muž, 40 rokov, Sabinov 
- Muž, 34 rokov, Sabinov 
- Žena, 30 rokov, Spišská Nová Ves 

- Muž, 37 rokov, Trnava 
30. marec 2020 (27 nových prípadov) 
- Dieťa (žena), 3 roky, Bánovce nad Bebravou 
- Muž, 29 rokov, Bardejov 
- Žena, 64 rokov, Bratislava 
- Žena, 68 rokov, Bratislava 
- Muž, 68 rokov, Bratislava 
- Dieťa (muž), 4 roky, Bratislava 
- Dieťa (žena), 9 rokov, Bratislava 
- Žena, 43 rokov, Čadca 
- Muž, 24 rokov, Galanta 
- Žena, 23 rokov, Hlohovec 
- Žena, 64 rokov, Hlohovec 
- Žena, 40 rokov, Martin 
- Žena, 54 rokov, Michalovce 
- Žena, 41 rokov, Nitra 
- Žena, 80 rokov, Nitra 
- Muž, 65 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 60 rokov, Prievidza 
- Žena, 23 rokov, Rožňava 
- Žena, 27 rokov, Rožňava 
- Muž, 25 rokov, Svidník 
- Muž, 43 rokov, Trebišov 
- Muž, 48 rokov, Trebišov 
- Muž, 68 rokov, Trenčín 
- Muž, 59 rokov, Trnava 
- Žena, 21 rokov, Žiar nad Hronom 
- Muž, 63 rokov, Žilina 
- Žena, Neznámy, Bratislava 
29. marec 2020 (22 nových prípadov) 
- Muž, 19 rokov, Malacky 
- Muž, 24 rokov, Bratislava 
- Muž, 26 rokov, Prievidza 
- Muž, 26 rokov, Vranov nad Topľou 
- Muž, 28 rokov, Trenčín 
- Muž, 28 rokov, Vranov nad Topľou 
- Žena, 33 rokov, Banská Bystrica 
- Žena, 34 rokov, Bratislava 
- Muž, 36 rokov, Senica 
- Žena, 40 rokov, Bratislava 
- Muž, 41 rokov, Bratislava 
- Muž, 45 rokov, Ilava 
- Žena, 47 rokov, Nové Zámky 
- Žena, 49 rokov, Bratislava 
- Žena, 53 rokov, Banská Bystrica 
- Žena, 53 rokov, Trenčín 
- Muž, 55 rokov, Trenčín 
- Muž, 57 rokov, Bratislava 
- Muž, 57 rokov, Nové Zámky 
- Muž, 61 rokov, Trenčín 
- Žena, 63 rokov, Topoľčany 
- Muž, 73 rokov, Bratislava 
28.marec 2020 (22 nových prípadov) 
- Muž, okres Považská Bystrica 
- Muž, okres Prievidza 
- Žena, okres Košice 
- Muž, okres Galanta 
- Muž, okres Zlaté Moravce 



- Muž, okres Žilina 
- Žena, okres Senica 
- Žena, okres Humenné 
- Muž, okres Bardejov 
- Žena, okres Bratislava 
- Žena, okres Dunajská Streda 
- Muž, okres Partizánske 
- Muž, okres Bratislava 
- Muž, okres Považská Bystrica 
- Žena, okres Považská Bystrica 
- Muž, okres Bratislava 
- Muž, okres Prievidza 
- Žena, okres Považská Bystrica 
- Muž, okres Partizánske 
- Žena, okres Rimavská Sobota 
- Muž, okres Bratislava 
- Muž, okres Partizánske 
27. marec 2020 (23 nových prípadov) 
- Žena, Okres Ružomberok, 86 r. 
- Žena, Okres Ružomberok, 9 r. 
- Žena, Okres Ružomberok, 40 r. 
- Muž, Okres Rimavská Sobota, 81 r. 
- Žena, Okres Bratislava, 54 r. 
- Muž, 62 r. 
- Muž, Okres Martin, 55 r. 
- Žena, Okres Pezinok, 49 r. 
- Žena, UN Martin, 48 r. 
- Žena, Okres Zlaté Moravce, 46 r. 
- Žena, 44 r. 
- Muž, Okres Bratislava, 44 r. 
- Žena, Okres Prievidza, 38 r. 
- Žena, Okres Dunajská Streda, 38 r. 
- Žena, Okres Myjava, 35 r. 
- Muž, Okres Čadca, 31 r. 
- Žena, Okres Kežmarok, 29 r. 
- Muž, Okres Čadca, 24 r. 
- Muž, Okres Košice, 23 r. 
- Žena, Okres Dunajská Streda, 23 r. 
- Muž, Okres Dunajská Streda, 22 r. 
- Muž, UN Martin, 23 r. 
- Žena, Okres Kysucké Nové Mesto, 23 r. 
26. marec 2020 (43 nových prípadov) 
Premiér Igor Matovič oznámil, že na Slovensku pribudlo 43 prípadov. 
Včera pribudlo na Slovensku 42 pozitívne testovaných ľudí z celkovo 912 ľudí testovaných v štátnych 

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

- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bardejov 
- muž, FN Trnava, okres Trnava 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica 
- muž, Karanténa Gabčíkovo, okres Gelnica 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, záchytné stredisko Trenčín, okres Prešov 
- žena, Karanténa Gabčíkovo, okres Dolný Kubín 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Partizánske 
- muž, okres Banská Bystrica 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Žilina 
- muž, okres Piešťany 
- muž, okres Trnava 
- žena, okres Sereď 
- žena, okres Bratislava 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Bratislava 
- žena, okres Malacky 
- muž, okres Bratislava 



- muž, okres Nitra 
- muž, okres Prešov 
- žena, okres Bratislava 
- žena, okres Bratislava 
- muž, okres Košice 
- muž, okres Ružomberok 
- žena, okres Martin 
- žena, okres Prievidza 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Prešov 
- muž, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Považská Bystrica 
- žena, okres Bardejov 
- žena, okres Ilava 
- žena, okres Stará Ľubovňa 
- žena, okres Lučenec 
- muž, okres Piešťany 
- muž, okres Bratislava 
- muž, okres Bratislava 
- žena, okres Nitra 
- prípad identifikovalo súkromné laboratórium 
25. marec 2020 (10 nových prípadov) 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- žena, okres Partizánske 
- muž, okres Prievidza, príchod z Brazílie 
- žena, okres Považská Bystrica 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda 
- žena, karanténa Gabčíkovo 
- muž, karanténa Gabčíkovo 
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Bratislava 
- muž, okres Liptovský Mikuláš, návrat zo Španielska 
- žena, okres Zlaté Moravce 
24. marec 2020 (12 nových prípadov) 
- muž, UN Martin, okres Martin 
- muž, karanténa Gabčíkovo, okres Vranov nad Topľou 
- žena, Bratislava – Kramáre, okres Bratislava 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Vranov nad Topľou 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Malacky 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, FN Trenčín, okres Považská Bystrica 
- muž, FN Trenčín, okres Ilava 
- muž, ÚVN Ružomberok, okres Dolný Kubín 
- muž, FnSP Banská Bystrica, okres Banská Bystrica 
- žena, okres Lučenec 
23. marec 2020 (19 nových prípadov) 
- žena, FN Nitra, okres Topoľčany 
- žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná, okres Malacky 
- žena, Bratislava-Kramáre, hospitalizovaná 
- muž, FN Nitra, okres Nitra 
- žena, FN Nitra, okres Topoľčany 
- žena, drive – RÚVZ Košice, okres Čadca 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Dunajská Streda 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Senec 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Zvolen 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- muž, Bratislava-Kramáre, okres Senec 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava 
- žena, FN Trnava, okres Piešťany 
- žena, Bratislava-Kramáre, trvalé bydlisko Španielsko, prechodný pobyt okres Bratislava 
- žena, Bratislava-Kramáre, okres Malacky 
- žena, karanténa Gabčíkovo, okres Čadca 
- žena, ÚNV Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš 
22. marec 2020 (7 nových prípadov) 



- muž, BA-Kramáre, Bratislava 
- muž, BA-Kramáre, Bratislava 
- žena, FN Nitra, Zlaté Moravce, Taliansko 
- žena, FN Nitra, Malé Vozokany 
- žena, UN Martin, Taliansko 
- žena, UN Martin, Kontakt s COVID-19 
- muž, Karanténa Gabčíkovo, Horné Dobové, kontakt v práci 
21. marec 2020 (41 prípadov) 
- muž, Revúca, cestovateľská anamnéza Česká republika 
- žena, ÚNV Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
- žena, ÚNV Ružomberok 
- muž, karanténa Gabčíkovo, Nové Zámky, cestovateľská anamnéza Rakúsko 
- žena, FN Nitra, Golianovo 
- žena, FN Nitra, Kočovce-Rakoľuby 
- žena, FN Trnava, Senica 
- muž, FN Trnava, Suchá nad Parnou, ČR 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Vysoká pri Morave, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Krtíš, kontakt s COVID-19 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- žena, Bratislava-Kramáre, Veľký Meder, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Pezinok, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Ohrady, kontakt s COVID-19 
- muž, Bratislava-Kramáre, Dolná Strehová 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- žena, Bratislava-Kramáre, Hrabovka, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Dunajská Streda 
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- žena, Bratislava-Kramáre, Bratislava, kontakt s COVID-19 
- žena, FNsP Prešov 
- muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko 
- muž, FNsP Prešov, cestovateľská anamnéza Taliansko 
- žena, Michalovce 
- muž, RÚVZ, Košice, cestovateľská anamnéza 
20. marec 2020 (14 nových prípadov) 
- muž, FN Nitra, Hronovce, kontakt s COVID-19 
- muž, FN Trenčín, Moravské Lieskové 
- muž, FN Trenčín, Považská Bystrica 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- muž, Bratislava-Klenová, Malacky, Kontakt s osobou z Rakúska 
- muž, karanténa Gabčíkovo, Humenné, návrat z Rakúska 
- muž, karanténa Gabčíkovo, Michalovce, návrat z Rakúska 
- žena karanténa Gabčíkovo, Jakubovany, návrat z Rakúska 
- muž, Bratislava-Kramáre, Bratislava 
- žena, FNsP Prešov, Spišská Belá 
- žena, UN Martin, 
- muž, UN Martin, 
- žena, UN Martin, 
- muž, ÚNV Ružomberok, Paríž 
19. marec 2020 (19 nových prípadov) 
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza Anglicko 
- Muž, domáca izolácia, Bratislava 



- Žena, infektológia Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
- Žena, infektológia Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 
- Muž, FN Trenčín, Nedašovce 
- Muž, FN Trenčín, Trenčín 
- Muž, FN Trenčín, Skačany 
- Muž, FN Trenčín, Ilava 
- Žena, FN Trenčín, Nová Dubnica 
- Muž, FN Trenčín, Ilava 
- Muž, FN Trenčín, Trenčianska Turná 
- Žena, FN Trenčín, Trenčín 
- Muž, FNsP Prešov, Giraltovce 
- Muž, FNsP Prešov, Poprad 
- Žena, domáci odber, Bratislava 
- Žena, domáci odber, Bratislava 
- Muž, domáci odber, Bratislava 
- Žena, domáca izolácia, odber cez RÚVZ Nové Zámky, Štúrovo, kontakt s COVID-19 
- Muž, FNsP, Prešov, kontakt s COVID-19 
18. marec 2020 (8 nových prípadov) 
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Poľsko 
- Muž, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Poľsko 
- Muž, domáca izolácia, Banská Štiavnica, cestovateľská anamnéza, Taliansko 
- Žena, domáca izolácia, Bratislava, cestovateľská anamnéza, Francúzsko 
- Muž, hospitalizácia, Košice 
- Muž, hospitalizácia, Martin 
- Muž, hospitalizácia, Vráble, cestovateľská anamnéza, Taliansko 
- Žena, hospitalizácia, Nitra, cestovateľská anamnéza, Taliansko 
17. marec 2020 (25 nových prípadov) 
K dnešnému dňu pribudlo spolu 25 nových pozitívnych prípadov. Bližšie informácie poskytne rezort 

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

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

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

príznaky ochorenia 
Bratislava – 5 prípadov 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Žena začiatkom marca navštívila lyžiarske stredisko Ischgl, kde sa nakazila. 
11. marec 2020 (3 nové prípady) 
V stredu pribudli na Slovensku ďalšie tri prípady. Všetci traja nakazení sú z Bratislavy a boli v kontakte so 

slovenskou rodinou v Kittsee 
- žena, Bratislava, domáca karanténa 
- žena, Bratislava, domáca karanténa 
- muž, Bratislava, domáca karanténa 
9. marec 2020 (2 nové prípady) 
- muž, 26 rokov, Košice, pozitívna cestovateľská anamnéza, hospitalizovaný v Košiciach na infektologickom 

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

Rakúsku, hospitalizovaná v Martine na infektologickom oddelení 
8. marec 2020 (2 nové prípady) 
V nedeľu už bolo na Slovensku päť nakazených. 
- žena, 47 rokov, Bratislava, hospitalizovaná na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB na 

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

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

koronavírus na Slovensku. 



- syn je hospitalizovaný na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB, syn prvého nakazeného je 
zároveň aj tzv. pacientom “0”, teda prvý nosič daného ochorenia, od 14. do 15. februára bol v talianskych 
Benátkach 

- manželka zostala v domácej izolácii 
6. marec 2020 (prvý prípad na Slovensku a rodina v Kittsee) 
- prvým prípadom na Slovensku bol 52-ročný muž z obce Kostolište pri Malackách, pracoval vo Vysokej pri 

Morave, hospitalizovaný na Klinike infektológie a geografickej medicíny UNB 
- večer sa potvrdil koronavírus aj u slovenskej rodiny, ktorý sa zdržiava v rakúskej obci Kittsee, koronavírus 

potvrdili u matky a otca a ich dvoch detí; žena bola na medzinárodnom kongrese v Spojených štátoch, v deň 
svojho návratu vykazovala prvé symptómy, následne ju informovali, že prišla preukázateľne do styku s osobou s 
ochorením; všetci sa nachádzajú v domácej karanténe v Kittsee; deti navštevujú Cambridge International School 
v Bratislave 
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Ministerstvo dopravy spúšťa nové sezónne vlaky na podporu cestovného ruchu na Slovensku. Fungujú od 
začiatku prázdnin od ich prvého víkendu, a aj s ich pomocou to stojí za pokus počas celej letnej sezóny pomáhať 
spolu s prepravcom opätovne naštartovať cestovný ruch u nás. Nové sezónne vlaky sú jedným z projektov, ktoré 
súčasné vedenie rezortu dopravy v spolupráci s oblastnými organizáciami cestovného ruchu realizuje prioritne na 
podporu domáceho cestovného ruchu na Slovensku, ktorý patrí k najdôležitejším prierezovým odvetviam nášho 
hospodárstva. 

„Som veľmi rád, že spúšťame nové sezónne vlaky, ktoré nám pomôžu zviditeľniť nové turistické destinácie, a 
možno aj málo známe lokality na Slovensku. Chceme, aby ľudia mali možnosť spoznávať naše regióny, a práve 
tieto sezónne vlaky považujem za spojenie príjemného s užitočným. Zároveň všetkých vyzývam, aby túto 
možnosť využili a vyskúšali, pretože som presvedčený, že dovolenka na Slovensku je dobrý nápad,“ informoval 
minister dopravy Andrej Doležal. 

Nové sezónne vlaky prioritne smerujú do nových turistických oblastí aj vzhľadom na podporu cykloturistiky. 
Rezort dopravy v spolupráci s organizáciami cestovného ruchu vyberali miesta ich vedenia tak, aby dokázali 
verejnosť niečím výnimočným osloviť. Návštevníci tak budú môcť spoznávať Spiš, prejsť bicyklom popri rieke 
Morave, objavovať krásy Slovenského rudohoria či históriu našich hradov. 

Ministerstvo dopravy intenzívne presadzuje zavedenie nových vlakov počas letnej sezóny na Slovensku. 
Dôvodom je tiež fakt, že dokážu zviditeľniť a podporujú rozvoj samotných regiónov. V nasadených vlakoch bude 
platiť klasické cestovné vrátane všetkých zliav bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich podľa 
stanoveného cestového poriadku. Už počas tohto leta budú sezónne vlaky vedené na trasách: Bratislava – 
Plavecké Podhradie, Košice – Rožňava – Muráň – Plešivec, Prešov – Sabinov – Stará Ľubovňa, Banská Bystrica 
– Mlynky, Prešov – Margecany – Banská Bystrica. Ďalej tiež na trasách: Zvolen – Banská Štiavnica či Spišská 
Nová Ves – Spišské Podhradie. 

Prevážať bicykle autom sa často javí ako pohodlnejší variant, no vlaky ponúkajú výhody, ktoré autá nemajú. 
Jeden z najvýznamnejších faktov je, že sa nemusíte vracať na rovnaké miesto, koniec trasy môžete naplánovať 
na akúkoľvek zastávku. Vodiči tiež ocenia, že sa po náročnom dni v sedle nemusia ešte niekoľko hodín sústrediť 
na jazdu automobilom v zápche. Cestou domov si môžu oddýchnuť všetci účastníci výletu. Ekologické cestovanie 
vlakom ide s cyklistikou naozaj dokopy. Príkladov z Rakúska, Nemecka či zo Švajčiarska je viac ako dosť. 

Možnosť tohto špeciálneho druhu prepravy ponúka národný prepravca v takmer všetkých vlakoch 
vnútroštátnej prepravy. Bicykel či elektrobicykel sa prepravuje v špeciálnom priestore vo vozni označenom 
piktogramom. Pri cestovaní na väčšie vzdialenosti odporúča Železničná spoločnosť Slovensko si svoj stroj uložiť 
do pojazdnej úschovne batožín. Ak vyrážate v skupine, kontaktujte dopravcu vopred. 

Štefan ZLATOŠ 
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Karol DIVALD fotografoval bezútešný Prešov, keď bol po ničivom požiari 1887 „na márach“ 
Milan KAĽAVSKÝ – Foto: archív autora 
Karol DIVALD sa narodil v Banskej Štiavnici v roku 1830. Vo Viedni sa vyučil za lekárnika. Osud ho zavial na 

východ do Bardejova, kde pracoval ako lekárnik. Popri svojej práci sa vážne zaoberal fotografiou. Presťahoval sa 



do Prešova, kde sa natrvalo usadil. V roku 1865 vo vlastnom dome (dnes sa tu buduje obchodné centrum Forum) 
zriadil prvý fotografický ateliér v Prešove. Oženil sa s Barbarou, dcérou prešovského mešťana Steinhübela. Spolu 
mali štyroch synov – Adolfa, Ľudovíta, Karola a Kornela. Všetci kráčali v jeho šľapajach. Jeho fotografické dielo 
bolo od roka 1865 ocenené aj v zahraničí, na výstavách v Berlíne (1863), Paríži (1871), vo Viedni (1873), v 
Benátkach (1881) a v Budapešti. 

Karol Divald bol dobrým organizátorom a podnikateľom. Mal ateliéry v Budapešti, Bardejove, Bardejovských 
kúpeľoch, Starom Smokovci, Levoči, Spišskej Novej Vsi i Gelnici. V roku 1878 zriadil v Prešove prvú 

svetlotlačiareň, ktorá bola prvá v Uhorsku a v roku 1880 aj v Budapešti. Ročne vydal štyri milióny pohľadníc. 
Výnimočnú hodnotu majú jeho zábery o požiari v Prešove, ktorý bol najničivejším v roku 1887 a pomenovali ho 
Prešov na márach. Vážne sa zaujímal aj o krajinársku fotografiu, najmä Vysoké Tatry a Pieniny, jaskyne a mestá 
nielen na východnom Slovensku. Nafotografoval tisíce záberov ľudí v krojoch, kultúrne pamiatky, cenné 
podobizne národovcov a hodnostárov, ktoré majú dnes historickú cenu a dokumentačnú hodnotu. 

POHĽADNICE S PLESNIVCOM 
Pre zaujímavosť treba uviesť, že časté výpravy najmä do Vysokých Tatier, ktoré mal veľmi rád, absolvoval s 

početnou skupinou pomocníkov a nosičov, ktorí pomáhali pri nosení výstroja, stanov, vody, potravín, a 
samozrejme, fotozariadenie pre fotografovanie koloidným spôsobom, čo bolo na vtedajšiu dobu veľmi náročné. 
Zaujímavosťou zo svetlotlačiarenskej dielne Divaldovcov je, že na zadnej strane farebne vytlačených pohľadníc 
uvádza v ľavom hornom rohu vytlačený emblém trojvršia s dvojramenným krížom, nad ktorým je kvet plesnivec – 
symbol Vysokých Tatier. 

Karola Divalda môžeme pokojne považovať za prvého profesionálneho fotografa na východnom Slovensku, 
ktorý už v časoch dávno minulých úspešne reprezentoval nielen mesto Prešov, ale aj ďalšie mestá či dedinky, 
prácu obyvateľov východoslovenského regiónu. Skôr uvedené a udelené významné medailové a diplomové 
ocenenia v zahraničí sú toho jasným dôkazom. 

PRIEKOPNÍCKE DIELO 
Po roku 1890 Karol Divald odovzdal všetky ateliéry a prevádzkarne svojim synom. Meno Karol Divald (1830 – 

1897) je síce uvedené na nerovnopodstavci sochy anjela archanjela pred budovou Mestského úradu v Prešove 
spolu s ďalšími významnými osobnosťami mesta, ale to nezvýrazňuje v dostatočnej miere jeho pracovnú a 
priekopnícku činnosť v odbore, akým fotografia v spomínanom období bola. Bolo by vhodné zvážiť možnosť 
zhotovenia pamätnej tabule, busty alebo pomenovať po ňom niektorú z prešovských ulíc. Realizácia niektorého z 
predložených návrhov by určite prispela nielen k oceneniu zásluh priekopníka fotografie a svetlotlače Karola 
Divalda, ale aj zvýšila kultúrny význam samotného mesta Prešov. 

PhDr. Michal Pastorak vysokú odbornosť a pracovnú zanietenosť Karola Divalda pri príležitosti výstavy o 
osobe Karola Divalda uviedol na plagáte: „Pôsobenie K. Divalda v Prešove sa v rámci vývoja emotívnej fotografie 
v európskom rozsahu 19. storočia nedostalo na takú priečku hodnotenia jeho snáh, ako je dielo hodné. Objavuje 
sa predovšetkým v spojitosti s fotografiou portrétov, kde je zaraďovaný k Jánovu Longhasovi a Eduardovi 
Kozičovi, fotografov pôsobiacich v Prahe a Bratislave.“ 

ZANEDBANÝ HROB 
Karol Divald je pochovaný na mestskom cintoríne v Prešove aj s ďalšími členmi rodiny. Žiaľ, jeho hrobové 

miesto je už niekoľko rokov narušené a súčasný stav nezodpovedá skutočnosti, že hrob Karola Divalda je 
národnou kultúrnou pamiatkou. Realitu potvrdzuje aj nečitateľnosť mien uvedených na pylóne pochovaných v 
tomto hrobe. Je žiaduce od zodpovedných orgánov dať celú záležitosť do zodpovedajúceho stavu. 

foto: 
Lekárnik a neskorší prvý profesionálny fotograf Karol DIVALD mal nesporné organizačné schopnosti, čo mu 

umožnilo vybudovať sieť ateliérov vo viacerých mestách východného Slovenska. Na snímke (stojí) so 
spolupracovníkmi v jednom z nich. 

Posledné miesto odpočinku je národnou kultúrnou pamiatkou, no v súčasnosti sa nachádza vo veľmi zlom 
stave. 

Portrét Karola DIVALDA 
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