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1. Za moju vášeň môže Angelika 
[24.07.2020; Evita; rozhovor; s. 134,135,136,137; Michaela Saleh] 

 
 

Jejkariéru odštartovala láska ku knihám a markíza anjelov. A tiež vášeň k histórii a k historickým udalostiam, 
ktoré horlivo zbiera a študuje predtým, ako knihu napíše. Do slovenských historických reálií sú vsadené príbehy 
žien, ktoré láskou a odvahou zmenili dejiny. Spisovateľka Jana Pronská. 

Text: Michaela Saleh Foto: Katarína Kincelová 
Vieme o vás, že prvé príbehy ste dali na papier už ako malé dievča. Písanie sa stalo vašou vášňou a dnes ste 

úspešnou slovenskou spisovateľkou. Ako sa deväťročné dievčatko dostane k písaniu? 
Kedysi bolo jediným rozptýlením pre deti sledovanie večerníčkov. No mňa odmalička fascinovali knihy. Môj 

otec bol vášnivý čitateľ. Pri obľúbených knihách zvykol ten istý príbeh prečítať aj niekoľkokrát, ja som bola veľmi 
zvedavá prečo, a tak som začala čítať aj ja. Najprv to boli knihy rodičov a potom aj iné, ktoré som našla v knižnici. 

Aké knižky to boli? 
Najskôr to určite bola edícia Stopy – od Tarzana po príbehy Zana Greya a mnoho ďalších. A keď som ich 

mohla vidieť aj v televízii – všetky mayovky, takzvané winnetouovky, prišli aj moje prvé príbehy. Ako som rástla, 
menili sa aj moje čitateľské zvyky a chúťky. Prišla Čajka a romány pre tínedžerov, občas nejaké odporúčania, 
klasiky ako Drakula a podobne. 

A aká bola téma prvého príbehu? 
Všetky svoje texty mám odložené a je to krásna spomienka. Prvý príbeh sa volal V krajine Indiánov a bol 

inšpirovaný mayovkami. Raz mi však mamina porozprávala o Angelike, markíze anjelov, a o tom ako ten príbeh 
vnímala a ako sa na hlavnú hrdinku dívala ona. Vtedy ma to nadchlo. Bola som asi siedmačka, ôsmačka na 
základnej škole a od spolužiačky som si zohnala knižky, pretože inde sa zohnať nedali. Všetko sa v tom okamihu 
zmenilo a ja som začala čítať historické romantické príbehy jeden za druhým – počnúc Krásnou Katarínou, potom 
Plamene inkvizície, Gričskú čarodejnicu, Gordanu… A už som sa viezla. Všetko muselo byť spojené s históriou, 
ktorá ma neskutočne fascinovala. 

História je prítomná vo všetkých vašich knihách, študovali ste ju? 
Študovala som banskú geológiu a banské meračstvo na Strednej priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi. 

Využila som množstvo poznatkov z baníctva a rada ich pridávam do svojich kníh. Stredovek a práve oblasť Spiša 
sú pretkané dejinami baníctva. Boli tu úžasné mestá, ktoré v banskej histórii možno nerezonujú tak ako Banská 
Štiavnica a Kremnica, no sú to mestá s pohnutou a úchvatnou minulosťou, ako napríklad Gelnica, Smolník, 
Štelbach, tzv. Tichý Potok, ktoré sa Štiavnici či Kremnici mohli svojho času rovnať. 

najviac pri písaní čerpáte z obdobia stredoveku, prečo práve toto ,,temné“ obdobie? 
Všetky iné obdobia – skoršie – sú zaznamenané a ľahko nájdete akékoľvek informácie. Stredovek je však 

tajomný, veľa informácií a dokumentov sa buď nezachovalo, stratilo, alebo zhorelo. Mnohé rody vymreli. Možno 
práve preto ma veľmi baví proces hľadania informácií. Je to práca navyše, ale pre mňa je to bonus a neskutočná 
inšpirácia, ktorá ma takmer vždy dovedie k ďalšiemu príbehu. Každý je iný a pre mňa zaujímavejší. 

Čiže reálie v knihách sú skutočné, ako je to s romancou v príbehoch a s postavami? 
V každej knihe je to inak, ale s určitosťou potvrdzujem, že je tam veľa realít. Či už sú to rody, ktoré na 

panstvách žili, udalosti, ktoré sa v tom čase odohrali, panovníci, hodnostári, palatínovia, zvyky, jedlá – to všetko 
je naštudované a skutočné. Minimálne sa o to snažím. Samotný ľúbostný príbeh je zväčša vymyslený, ale 
napríklad v knihe Rebelka hlavné postavy skutočne existovali a naozaj ich motivovali činy, ktoré som opísala 
v knihe. No ľúbostný motív – láska, pocity, jemná erotika, to všetko sa opakuje a je pre historickú romancu 
typické. A príbeh sa vždy musí skončiť dobre… 

A ako je to s vymýšľaním ľúbostného motívu, aby bol stále zaujímavý? 
Vždy je to o tom istom, o romantike! Ale poviem vám, vymyslieť ľúbostnú zápletku dvadsaťkrát inak mi už 

dáva zabrať :-). No keďže je to historický romantický príbeh, žánrová zákonitosť nepustí, príbeh vždy musí mať 
dobrý koniec. 

Čítajú vaše knihy teda zväčša ženy? 
To áno, ale mám už informácie, že moje knihy číta aj veľa mužov. Zaujímajú ich práve historické reálie, 

dobývanie, zbrane, meče, historické súvislosti. Mám dokonca fanúšikov, ktorí mi pravidelne napíšu, čo sa im 
páčilo a čo nové sa dozvedeli. A je ich skutočne dosť, takže už nepíšem iba pre ženy, ale pre všetkých bez 



rozdielu. Keďže romance v mojom podaní nie sú iba o láske, ale aj o histórii Uhorska a o legendách, 
panovníkoch, o zaujímavých miestach, majú svojich fanúšikov v celej spoločnosti, či už žien, alebo mužov a vo 
všetkých vekových kategóriách od pätnástich rokov vyššie. 

Ako všetky reálie študujete? 
Samozrejme, čerpám informácie z kníh, študujem v knižniciach, pýtam sa v archívoch, čerpám z encyklopédií, 

komunikujem s múzeami. Mala som obľúbenú reláciu historika Pavla Dvořáka – Stopy dávnej minulosti, kde sa 
práve o období stredoveku veľa rozpráva a mnohé vysvetľuje. Tiež mám pochodené pamiatky, staré pevnosti, 
zrúcaniny. Také, na ktoré sa už zabudlo, že tam vôbec niekde niekedy stáli, napríklad Richnavský hrad, Lietava, 
Hamborek… Keď na takúto usadlosť či pevnosť narazím, začnem o nej zisťovať informácie, a práve to ma 
fascinuje. Ak sa dá, navštívim ich, pretože milujem vôňu stredovekých hradieb a atmosféru takýchto miest, 
milujem pocit, že si vo svojej mysli stvorím príbeh, niečo, čo sa tam mohlo odohrať, predstavujem si to ako svoj 
vlastný film, ktorého dej poznám iba ja. 

kedy vyšla vaša prvá kniha? 
Mala som v zásuvke knihu Bosorkina dcéra, príbeh z Francúzska a zo Španielska, ktorú som napísala sama 

pre seba ako ďalší z príbehov, ktorým som si po pár rokoch chcela dokázať, že ma písanie neprešlo. A potom 
sme s rodinou navštívili Ľubovniansky hrad, kde ma uchvátili korunovačné klenoty a všetko okolo natoľko, že som 
sa rozhodla písať už iba zo slovenského prostredia. Ako prvá vyšla v roku 2008 Zlatníkova chovanica a v tom 
istom roku aj Bosorkina dcéra. Odvtedy píšem knihy len na pozadí slovenských historických udalostí. 

Váš manžel a tri deti tiež radi čítajú vaše knihy? 
Manžel nie, to by som mu neurobila (smiech). Každý má podľa mňa čítať iba to, čo ho baví a napĺňa, má nájsť 

svoj žáner a pohodu pri textoch, pri ktorých sa cíti doma, pri ktorých si oddýchne alebo sa poučí. Napríklad moja 
dcéra má takmer osemnásť, veľa číta a občas aj napíše nejaký článok do školských novín alebo iba tak sama pre 
seba. Ešte mám dvoch synov, mladší má dvadsať a starší dvadsaťšesť – ten práve skončil vysokú školu. Moje 
knihy nečíta, ale odmalička som mu podsúvala rôzne knihy, kým nenašiel „svoj“ žáner. Bol to Dr. House, ktorý ho 
chytil, a nedávno úspešne urobil štátnice a je z neho lekár. Aj o tom je život a knihy. 

Čomu ste sa pracovne venovali a venujete okrem písania? 
S manželom sme mali od 90. rokov dopravnú firmu, kde som mala na starosti účtovníctvo, no pred pár rokmi 

sme si povedali dosť. Aj keď som pracovala, vždy som sa angažovala v miestnej samospráve. V posledných 
rokoch som väčšinu času písala, no k podnikaniu by sme sa už s manželom asi nevrátili. Začiatky boli skvelé, 
slobodnejšie, ale dnes je to už o inom. Iný príbeh. Aktuálne som zástupkyňou starostu našej obce Nálepkovo 
a svoj čas delím medzi rodinu, písanie a komunálnu politiku. Spolu s poslancami a so starostom sa snažíme, aby 
sa obec, v ktorej som vyrástla, posunula vo všetkých oblastiach. Koniec koncov, som tu doma a najskôr stále 
budem. 

Ako vyzerá váš deň? 
Keďže som zväčša písala doma, som zvyknutá aj na „izoláciu“ od sveta. Dokonca mi to vyhovuje. Aj teraz 

v časoch, keď ľudia museli pre pandémiu ostávať viac doma, veľmi to nepociťujem. Mám viac času na tvorbu 
a písanie, dom, záhradu, zvieratá. Bývame doslova pod lesom a je to nádherné, pokojné miesto. Milujem turistiku, 
naše hory, ale aj cestovanie, veľmi rada maľujem, pečiem, varím, zdobím torty, vyrábam šperky. Rada pracujem 
rukami a naozaj nikdy sa nenudím. Neviem, čo je to nuda a som tu u nás doma veľmi šťastná. 

Máte svoju obľúbenú historickú ženskú hrdinku? 
Určite je to Maria Manciniová, ktorá bola prvou láskou Ľudovíta XIV. – Kráľa Slnko. Táto žena láskou doslova 

zmenila svet. Milovala Ľudovíta, keď bol mládenec, a priviedla ho k umeniu, k literatúre, k divadlu, vďaka nej sa 
vraj stal rozhľadeným kráľom a celý svet ho napodobňoval. A potom žena, ktorá bola pre mňa veľkým 
prekvapením – Cecília zo Sv. Jura, ktorá bola manželkou temešvárskeho župana. Ten bol veliteľom kráľovských 
vojsk. O nej bola kniha Rebelka. Málokto vie, že v Uhorsku sme mali ženu, ktorá bola našou Johankou z Arku. 
Ako prvá zo šľachtických žien v Uhorsku smela vlastniť majetok, mala dedičné právo a jej dcéry mohli dediť. 
Dovtedy mohla vlastniť majetok iba kráľovná, žiadna iná žena. Cecília si to zaslúžila tým, že velila vojskám, ktoré 
zachránili kráľa Žigmunda Luxemburského, keď ich prepadol turecký sultán. Bola to skutočne výnimočná žena 
a rozhodne si zaslúži našu pozornosť. Svet je plný úchvatných legiend a Uhorsko ich má nepreberné množstvo, 
možno sa mi podarí ešte pár nájsť a vpísať do svojich kníh… 

—- 
Kto je? Jana Pronská (48) slovenská spisovateľka, rodáčka z nálepkova, mama troch už dospelých detí. Je 

autorkou devätnástich kníh a nekorunovanou kráľovnou slovenskej historickej romance. Tento rok plánuje vydať 
svoju už dvadsiatu knihu. Získala prestížne ocenenie Panta rhei spisovateľka roka 2019 ako najpredávanejšia 
a najobľúbenejšia autorka. 

foto: 
„Všetky svoje prvé príbehy písané rukou v zošitoch mám odložené. Prvý príbeh sa volal V krajine Indiánov.“ 
,,Svet je plný úchvatných legiend a Uhorsko ich má nespočetné množstvo.“ 
„Okrem písania rada maľujem, pečiem, varím, tvorím, zdobím. Neviem, čo je to nuda.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Mami, je mi zle 
[24.07.2020; Zdravie; deti; s. 24,25,26; Anna Balášková] 



 
 

text Anna Balášková foto Shutterstock 
Prídu, keď ich najmenej čakáte a malé detské telíčko zasiahnu v plnej sile. Hnačka, úpal či nepríjemná angína 

patria k častým letným problémom tých najmenších. 
Mala to byť veľká rodinná dovolenka na horách. Martina sa na ňu tešila od Vianoc, hoci vedela, že pri jej 

štyroch deťoch sa môže stať hocičo. Čerstvá štyridsiatnička nechcela nechať nič na náhodu, seba, manžela a deti 
celý mesiac dopovala vitamínmi. Do posledného dňa pred zaslúženým oddychom sa v duchu modlila nech sú 
všetci zdraví a nikomu nevyskočí horúčka. No v deň D sa Matin najmladší drobec nezobudil s dobrou náladou. Čo 
je horšie, bolelo ho v krku, už na pohľad mal zväčšené mandle a červené hrdlo. Po odmeraní teploty zistila, že má 
horúčku, a nechutenstvo s únavou ako bonus k tomu. Martina mu z postele radšej ani nedovolila vyliezť. Na 
dovolenkový program mohla zabudnúť, postarala sa jej oň angína. 

Priveľa zmrzliny 
Ľadové nápoje, zmrzlina, klimatizácia, prechladnutie z mokrých plaviek či výkyvy počasia. To sú najčastejšie 

príčiny letných bolestí v krku. „Angína je spoločné pomenovanie pre zápalové ochorenia v oblasti hrdla a krčných 
mandlí. Najčastejšími vyvolávateľmi sú vírusy, z baktérií najmä pyogénne streptokoky. 

Začína sa náhlym zvýšením teploty, malátnosťou, výraznými bolesťami hrdla, ktoré môžu vyžarovať do uší a 
stupňujú sa pri prehĺtaní,“ vysvetľuje Katarína Bečariková, lekárka pediatrického oddelenia z Nemocnice v 
Spišskej Novej Vsi. Niektoré deti môže pri angíne potrápiť aj vracanie a bolesti brucha, ktoré majú na svedomí 

zväčšené lymfatické uzliny v brušnej dutine. „Pri hnisavej angíne sú krčné mandle zväčšené, opuchnuté, sú na 
nich belavé povlaky. Taktiež môžu byť zväčšené a bolestivé krčné lymfatické uzliny.“ 

Potrebuje antibiotiká 
Ak máte podozrenie, že váš drobec dostal angínu, prvá pomoc pri tomto ochorení spočíva v zrážaní horúčky 

antipyretikami. „Dieťaťu ponúkajte dostatočné množstvo tekutín a dôležitý je telesný pokoj. Na zmiernenie bolestí 
hrdla sú vhodné obklady, kloktanie dezinfekčnými roztokmi. Bakteriálna angína, pre ktorú je príznačná zvýšená 
zápalová aktivita, musí byť preliečená antibiotikami, ktoré dieťaťu predpíše lekár,“ hovorí odborníčka. Pri 
dodržiavaní liečby by príznaky mali postupne ustúpiť v priebehu desiatich dní až dvoch týždňov. „Najobávanejšou 
komplikáciou neliečenej alebo nedostatočne liečenej angíny spôsobenej pyogénnymi streptokokmi je reumatická 
horúčka a zápalové ochorenie obličiek. Po prekonanej angíne je preto potrebné kontrolovať sedimentáciu 
červených krviniek, moč a sledovať príznaky kardiovaskulárneho systému – bledosť, únavu, tachykardiu,“ 
objasňuje pediatrička. Opakované angíny nie sú nič príjemné. Čo je však najhoršie, môžu viesť k chronickým 
zápalom mandlí, opakujúcim sa infekciám a v konečnom dôsledku aj chirurgickému odstráneniu mandlí. 

Rýchlo na toaletu 
Veľmi nepríjemnou a častou príčinou prekazenej letnej dovolenky je aj hnačka. „Je jednou z najbežnejších 

chorôb v detskom veku. Ide o časté vylučovanie abnormálne riedkej alebo vodnatej stolice, viac ako trikrát denne. 
Stolica môže byť zapáchajúca, s prímesou krvi, či hlienu,“ vysvetľuje doktorka. Hnačka býva neraz sprevádzaná 
aj horúčkou, nechutenstvom, nevoľnosťou a kŕčovitými bolesťami brucha. Najnepríjemnejšie a tiež rizikové je 
spojenie hnačky s vracaním. Dieťa pritom často nechce nič jesť či piť, a tým dochádza k ešte rýchlejšej strate 
tekutín. „Najčastejšou príčinou akútnej hnačky v našich podmienkach je rotavírusová infekcia, ktorá je 
zodpovedná za viac ako šesťdesiat percent prípadov u detí mladších ako dva roky. Pôvodcom hnačky u detí 
môžu byť aj adenovírusy, norovírusy, z baktérií najčastejšie campylobakter, salmonely a šigely,“ objasňuje 
pediatrička. Zákernosť takýchto infekcií je v tom, že sa rýchlo šíria. Jedno dieťa v rodine vie preto veľmi ľahko 
nakaziť aj svojich súrodencov či deti v kolektíve. 

Pozor na najmenších 
Pri hnačkách sú najviac ohrozenou skupinou najmä dojčatá do jedného roka. „U nich sa rýchlo rozvíja 

dehydratácia a rozvrat vnútorného prostredia. Pri akútnych hnačkách u najmenších detí je dôležité sledovať počet 
a vzhľad stolice, ako často dieťa močí. Niekoľkokrát denne merajte teplotu, denne dieťa vážte a v prípade 
veľkého úbytku na váhe neodkladne informujte lekára,“ apeluje detská doktorka. Najdôležitejšie je dať malému 
pacientovi dostatok tekutín a tak zavodniť jeho organizmus. Pri ľahšom priebehu hnačkového ochorenia väčšinou 
stačíme na doplnenie tekutín sami. Ak dieťa vracia, nepodávajte mu nič ústami. Až po upokojení mu dajte 
opatrne, najskôr po lyžičkách, neskôr v množstve, aké zvyčajne vypije, špeciálny rehydratačný roztok. Kúpite ho 
v lekárni. V prípade, že dieťa dojčíte, dojčenie neprerušujte. Dieťa prikladajte k prsníku častejšie. U nedojčených 
detí je dobré prechodne prejsť na mliečnu formulu so zníženým obsahom laktózy. Batoľatám môžete podávať 
ryžový odvar, varenú mrkvu, zemiaky alebo banány. Po odznení akútnej fázy hnačkového ochorenia pokračujte v 
postupnom obnovení výživy dieťatka, úplné hladovanie sa neodporúča.“ Hnačka u detí je nepríjemná a v 
niektorých prípadoch môže byť aj nebezpečná. Väčšinou však počas jedného až dvoch dní jej prejavy ustúpia a 
trávenie vašej ratolesti sa opäť dostane do normálneho stavu. 

Kedy vyhľadať lekára 
Ak hnačka neustupuje a pridruží sa k nej teplota, zvracanie a dieťa odmieta tekutiny, vyhľadajte lekársku 

pomoc. „Pri strednom a ťažkom stupni dehydratácie podávame deťom v nemocnici infúznu rehydratačnú liečbu, 
lieky proti hnačke a probiotiká. Antibiotiká sú výnimočné, a to len pri ťažkom priebehu bakteriálnej hnačky. Lieky 
spomaľujúce črevnú peristaltiku v liečbe akútnej hnačky nemajú miesto,“ dopĺňa lekárka postup pri vážnejšom 
priebehu hnačky. 

Dlho na slniečku 
Dehydratácia organizmu detí hrozí okrem hnačiek taktiež pri úpale. Aj s ním sa počas horúcich letných dní 

stretáva veľmi veľa rodičov. Deti sa v eufórii hry zabudnú napiť, v horšom prípade sa hrajú na slnku bez šiltovky a 



problém je na svete. „Úpal je náhly stav, ktorý je vyvolaný nadmerným pôsobením tepla na organizmus, vysokou 
teplotou prostredia alebo ťažkým horúčkovým ochorením. Zvýšenú teplotu tela dieťa nedokáže regulovať,“ hovorí 
odborníčka. Váš drobec ho nemusí chytiť len pri pobyte na ostrom slnku. K úpalu môže dôjsť napríklad aj pri dlhej 
ceste neklimatizovaným autom. 

Únava a malátnosť 
Spoznáte ho tak, že dieťa je slabé, bolí ho hlava a veľmi častým príznakom je aj nevoľnosť a vracanie. Suchá 

červená pokožka, rýchle plytké dýchanie, horúčka do štyridsaťjeden stupňov, zmeny správania, svalové kŕče a v 
najhorších prípadoch až bezvedomie sú príznakmi, pri ktorých je nutná okamžitá prvá pomoc. Dieťa uložte do 
chladného prostredia. Účinné je ochladzovanie tela zábalmi a vlažnou, nie studenou, vodou. Opäť je dôležité 
podávanie tekutín. Ak sa ťažkosti po pol hodine nezmiernia, vyhľadajte lekára. Pri zmätenosti alebo strate 
vedomia ihneď privolajte záchrannú zdravotnú pomoc,“ apeluje pediatrička. Na tepelný úpal sú náchylné hlavne 
mladšie deti. Nezabúdajte, že novorodenci a dojčatá nemajú vyvinuté termoregulačné mechanizmy, úpal im hrozí 
už po niekoľkých minútach. 

Pokrývka hlavy je základ 
Aby ste predchádzali takýmto nepríjemným situáciám, nezabúdajte na dostatočný pitný režim vášho drobca. 

Najlepšie sú vlažné nesladené nápoje. „Deti chráňte pred priamym slnečným žiarením a pri výbere oblečenia 
voľte ľahký, vzdušný, svetlý odev a pokrývku hlavy,“ radí detská lekárka. Počas horúčav sa vyhnite extrémnej 
fyzickej záťaži, dlhým túram či hrám, ktoré by mohli vaše ratolesti príliš vyčerpať 

—- 
S KLIMATIZÁCIOU OPATRNE 
Letná angína je často následkom príliš chladnej klimatizácie. Tá je v horúcich letných dňoch úľavou, no 

vysušuje vzduch v miestnosti, aj sliznice dýchacích ciest. 
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Bratislava – Je ich vyše 3 600 kilometrov, tvoria pätinu cestnej siete a jazdí sa na nich bezplatne. Status 
komunikácií druhej triedy sa však bude meniť. Prvých 250 kilometrov z nich spoplatnia pre nákladnú dopravu 
najskôr v Trnavskom kraji. Pilotný projekt tu má byť podľa informácií HN spustený v januári. Oficiálne stanovisko 
úradov je zatiaľ opatrné. „Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s ministerstvami dopravy a financií a so 
samosprávnymi krajmi prehodnocuje a analyzuje možnosti mýtneho systému aj na cestách II. triedy,“ uviedla 
hovorkyňa diaľničiarov Eva Žgravčáková. Spoplatnenie dvojok je súčasťou väčších zmien na cestách nižších 
tried. Aj keď sa na nich doteraz jazdilo zdarma, od roku 2014 bola premávka nákladiakov sledovaná. Štát chcel 
vedieť, či sa úmyselne nevyhýbajú spoplatneným cestám. Sledovanie pritom nie je lacná záležitosť, ročne stojí 
asi päť miliónov eur. Rozpočet teraz ušetrí asi 700-tisíc ročne. Od septembra vypína dozorovanie trojok, na 
väčšine z nich majú ťažšie kamióny okrem zásobovania červenú už roky. 

Pokračovanie na strane 2 
Dokončenie zo strany 1 
Prečo je takéto riešenie dôležité práve v Trnavskom kraji? Dôvodom je najmä jeho poloha. Keďže ide o kraj 

hneď vedľa Bratislavského, kde končí veľká časť tranzitnej dopravy, niektorí dopravcovia si cestu skracujú a 
zlacňujú po nespoplatnených úsekoch. Ešte koncom minulého roka sa kraj zapojil aj do pripomienkovania 
vyhlášky ministerstva dopravy, ktorá mala vymedziť úseky, kde sa mýto bude vyberať. Župa vtedy žiadala, aby sa 
do zoznamu pridalo 10 kritických trás najmä v okresoch Dunajská Streda a Galanta. Konkrétne 142 kilometrov 
dvojok, súbežných s cestou prvej triedy, a 107 kilometrov ďalších ciest. Autá, ktoré po nich len tranzitujú, by mali 
po novom platiť mýto. Firmy, ktoré ich využívajú v rámci regiónu, by ich mali mať naďalej väčšinou zdarma. V 
praxi by mal podľa informácií HN systém fungovať nasledovne. Jeden dlhý úsek sa rozdelí na niekoľko častí a 
bude stanovená podmienka, že zaplatí len ten, kto napríklad za 24 hodín prejde štyri časti zo štyroch. Podľa 
analytika Rastislava Cenkého by cena za tieto trasy mala byť dokonca vyššia ako za tie ostatné. Bol by to 
precedens, pretože dvojky nie sú konštruované na ťažkú dopravu. „Ak sa spoplatnia, tento príjem by mal byť 
príjmom vyšších územných celkov a použitý na rozvoj a údržbu ciest, ktoré sú ničené kamiónmi,“ dodal Cenký. 
Bol by to ojedinelý prípad. Napríklad poplatky za jednotky putujú do vrecka diaľničiarov, a nie ich správcu, 
Slovenskej správy ciest. Zatiaľ ide len o zámer, o ktorom sa bude ešte rokovať. Aktuálne štát prepočítava, aké 
dosahy to bude mať. Združenia pritom už v minulosti avizovali, že ak by došlo k spoplatneniu dvojok, neváhali by 
s ďalšími protestmi. Po pilotnom projekte by sa k spoplatneniu mohli pridať ďalšie kraje. Napríklad košická župa 
nevylučuje, že by v budúcnosti chcela uplatniť podobný prístup od Spišských Vlách po Spišskú Novú Ves či od 

Michaloviec po Sobrance okolo Zemplínskej šíravy. Tomáš Garai 
200 -tisíc eur – toľko by štát ušetril ročne za vypnutie sledovania ciest II. triedy 
756 -tisíc eur by sa mohlo ročne ušetriť, ak by prestali monitorovať cesty III. triedy 

[Späť na obsah] 
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Je ich vyše 3 600 kilometrov, tvoria pätinu cestnej siete a jazdí sa na nich bezplatne. 
Status komunikácií druhej triedy sa však bude meniť. Prvých 250 kilometrov z nich spoplatnia pre nákladnú 

dopravu najskôr v Trnavskom kraji. Pilotný projekt tu má byť podľa informácií HN spustený v januári. 
Oficiálne stanovisko úradov je zatiaľ opatrné. „Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s ministerstvami 

dopravy a financií a so samosprávnymi krajmi prehodnocuje a analyzuje možnosti mýtneho systému aj na 
cestách II. triedy,“ uviedla hovorkyňa diaľničiarov Eva Žgravčáková. 

Spoplatnenie „dvojok“ je súčasťou väčších zmien na cestách nižších tried. Aj keď sa na nich doteraz jazdilo 
zdarma, od roku 2014 bola premávka nákladiakov sledovaná. Štát chcel vedieť, či sa úmyselne nevyhýbajú 
spoplatneným cestám. Sledovanie pritom nie je lacná záležitosť, ročne stojí asi päť miliónov eur. Rozpočet teraz 
ušetrí asi 700-tisíc ročne. Od septembra vypína sledovanie „trojok“, na väčšine z nich majú ťažšie kamióny okrem 
zásobovania červenú už roky. 

Prečo je takéto riešenie dôležité práve v Trnavskom kraji? Dôvodom je najmä jeho poloha. Keďže ide o kraj 
hneď vedľa Bratislavského, kde končí veľká časť tranzitnej dopravy, niektorí dopravcovia si cestu skracujú a 
zlacňujú po nespoplatnených úsekoch. 

Ešte koncom minulého roka sa kraj zapojil aj do pripomienkovania vyhlášky ministerstva dopravy, ktorá mala 
vymedziť úseky, kde sa mýto bude vyberať. Župa vtedy žiadala, aby sa do zoznamu pridalo 10 kritických trás 
najmä v okresoch Dunajská Streda a Galanta. Konkrétne 142 kilometrov dvojok, súbežných s cestou prvej triedy, 
a 107 kilometrov ďalších ciest. Autá, ktoré po nich len tranzitujú, by mali po novom platiť mýto. Firmy, ktoré ich 
využívajú v rámci regiónu, by ich mali mať naďalej väčšinou zdarma. 

V praxi by mal podľa informácií HN systém fungovať nasledovne. Jeden dlhý úsek sa rozdelí na niekoľko častí 
a bude stanovená podmienka, že zaplatí len ten, kto napríklad za 24 hodín prejde štyri časti zo štyroch alebo 
určitú dĺžku cesty. Podľa analytika Rastislava Cenkého by cena za tieto trasy mala byť dokonca vyššia ako za 
ostatné spoplatnené časti. Bol by to precedens, pretože dvojky nie sú konštruované na ťažkú dopravu. 

„Ak sa spoplatnia cesty druhej triedy, tento príjem by mal byť príjmom vyšších územných celkov a mal by byť 
použitý na rozvoj a údržbu ciest, ktoré sú ničené kamiónmi,“ dodal Cenký. Bol by to ojedinelý prípad. Napríklad 
poplatky za cesty prvej triedy putujú do vrecka Národnej diaľničnej spoločnosti, a nie ich správcu, Slovenskej 
správy ciest. Zatiaľ ide len o zámer, ktorý začnú diaľničiari prerokúvavať s regionálnymi dopravcami. Aktuálne štát 
prepočítava, aké dosahy bude mať zmena na intenzitu dopravy a samotné firmy. 

Združenia pritom už v minulosti avizovali, že ak by došlo k spoplatneniu dvojok, neváhali by s ďalšími 
protestmi. Po pilotnom projekte by sa k spoplatneniu mohli pridať ďalšie kraje. Napríklad košická župa nevylučuje, 
že by v budúcnosti chcela uplatniť podobný prístup od Spišských Vlách po Spišskú Novú Ves či od Michaloviec 

po Sobrance okolo Zemplínskej šíravy. 
Máme strategickú polohu 
Prečo sú cesty druhej triedy v Trnavskom kraji také vyťažené, hovorí šéf regionálnej správy ciest Dalibor 

Trebichalský. 
Prečo je problém s veľkým počtom prejazdov cez cesty druhej triedy práve vo vašom regióne? 
Máme strategickú geografickú polohu, susedíme s troma štátmi a pre nákladnú dopravu sme hlavným 

dopravným spojením s Českou republikou. Navyše veľa miest a obcí má priemyselný park a pôsobia tu veľké 
spoločnosti ako Peugeot-Citroën a neďaleko pri Nitre Jaguar-Land Rover. To je dôvod, prečo sú intenzity 
nákladnej dopravy u nás vysoké. Nie je tu ani vybudovaná nadradená infraštruktúra, prípadne jej výstavba 
prebieha veľmi pomaly. 

Ako by mohol vyzerať pilotný projekt spoplatnenia? 
Hlavnou myšlienkou pilotného projektu je, aby sme spoplatnili tranzitnú nákladnú dopravu. Teda nechceme 

žiadnym spôsobom zaťažiť lokálnych dopravcov. Naše cesty sú kontinuálne poškodzované a rozpočty krajov na 
ich opravu nestačia. Preto musíme hľadať spôsoby a zdroje. 

Kde presne by mohli budúce spoplatnené „dvojky“ byť? 
Chceli by sme sa zamerať na okresy Galanta a Dunajská Streda. Z rozpočtov žúp je veľmi náročné až 

nemožné budovať nové obchvaty miest, ktoré by stiahli nákladnú dopravu z ulíc miest a obcí. Spoplatnené úseky 
chceme nastaviť tak, aby zachytávali ťažký nákladný tranzit. 

Zdroj: 
Hospodárske noviny 
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Je ich vyše 3 600 kilometrov, tvoria pätinu cestnej siete a jazdí sa na nich bezplatne. 
Status komunikácií druhej triedy sa však bude meniť. Prvých 250 kilometrov z nich spoplatnia pre nákladnú 

dopravu najskôr v Trnavskom kraji. Pilotný projekt tu má byť podľa informácií HN spustený v januári. 
Oficiálne stanovisko úradov je zatiaľ opatrné. „Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s ministerstvami 

dopravy a financií a so samosprávnymi krajmi prehodnocuje a analyzuje možnosti mýtneho systému aj na 
cestách II. triedy,“ uviedla hovorkyňa diaľničiarov Eva Žgravčáková. 

Spoplatnenie „dvojok“ je súčasťou väčších zmien na cestách nižších tried. Aj keď sa na nich doteraz jazdilo 
zdarma, od roku 2014 bola premávka nákladiakov sledovaná. Štát chcel vedieť, či sa úmyselne nevyhýbajú 
spoplatneným cestám. Sledovanie pritom nie je lacná záležitosť, ročne stojí asi päť miliónov eur. Rozpočet teraz 
ušetrí asi 700-tisíc ročne. Od septembra vypína sledovanie „trojok“, na väčšine z nich majú ťažšie kamióny okrem 
zásobovania červenú už roky. 

Prečo je takéto riešenie dôležité práve v Trnavskom kraji? Dôvodom je najmä jeho poloha. Keďže ide o kraj 
hneď vedľa Bratislavského, kde končí veľká časť tranzitnej dopravy, niektorí dopravcovia si cestu skracujú a 
zlacňujú po nespoplatnených úsekoch. 

Ešte koncom minulého roka sa kraj zapojil aj do pripomienkovania vyhlášky ministerstva dopravy, ktorá mala 
vymedziť úseky, kde sa mýto bude vyberať. Župa vtedy žiadala, aby sa do zoznamu pridalo 10 kritických trás 
najmä v okresoch Dunajská Streda a Galanta. Konkrétne 142 kilometrov dvojok, súbežných s cestou prvej triedy, 
a 107 kilometrov ďalších ciest. Autá, ktoré po nich len tranzitujú, by mali po novom platiť mýto. Firmy, ktoré ich 
využívajú v rámci regiónu, by ich mali mať naďalej väčšinou zdarma. 

V praxi by mal podľa informácií HN systém fungovať nasledovne. Jeden dlhý úsek sa rozdelí na niekoľko častí 
a bude stanovená podmienka, že zaplatí len ten, kto napríklad za 24 hodín prejde štyri časti zo štyroch alebo 
určitú dĺžku cesty. Podľa analytika Rastislava Cenkého by cena za tieto trasy mala byť dokonca vyššia ako za 
ostatné spoplatnené časti. Bol by to precedens, pretože dvojky nie sú konštruované na ťažkú dopravu. 

„Ak sa spoplatnia cesty druhej triedy, tento príjem by mal byť príjmom vyšších územných celkov a mal by byť 
použitý na rozvoj a údržbu ciest, ktoré sú ničené kamiónmi,“ dodal Cenký. Bol by to ojedinelý prípad. Napríklad 
poplatky za cesty prvej triedy putujú do vrecka Národnej diaľničnej spoločnosti, a nie ich správcu, Slovenskej 
správy ciest. Zatiaľ ide len o zámer, ktorý začnú diaľničiari prerokúvavať s regionálnymi dopravcami. Aktuálne štát 
prepočítava, aké dosahy bude mať zmena na intenzitu dopravy a samotné firmy. 

Združenia pritom už v minulosti avizovali, že ak by došlo k spoplatneniu dvojok, neváhali by s ďalšími 
protestmi. Po pilotnom projekte by sa k spoplatneniu mohli pridať ďalšie kraje. Napríklad košická župa nevylučuje, 
že by v budúcnosti chcela uplatniť podobný prístup od Spišských Vlách po Spišskú Novú Ves či od Michaloviec 

po Sobrance okolo Zemplínskej šíravy. 
Máme strategickú polohu 
Prečo sú cesty druhej triedy v Trnavskom kraji také vyťažené, hovorí šéf regionálnej správy ciest Dalibor 

Trebichalský. 
Prečo je problém s veľkým počtom prejazdov cez cesty druhej triedy práve vo vašom regióne? 
Máme strategickú geografickú polohu, susedíme s troma štátmi a pre nákladnú dopravu sme hlavným 

dopravným spojením s Českou republikou. Navyše veľa miest a obcí má priemyselný park a pôsobia tu veľké 
spoločnosti ako Peugeot-Citroën a neďaleko pri Nitre Jaguar-Land Rover. To je dôvod, prečo sú intenzity 
nákladnej dopravy u nás vysoké. Nie je tu ani vybudovaná nadradená infraštruktúra, prípadne jej výstavba 
prebieha veľmi pomaly. 

Ako by mohol vyzerať pilotný projekt spoplatnenia? 
Hlavnou myšlienkou pilotného projektu je, aby sme spoplatnili tranzitnú nákladnú dopravu. Teda nechceme 

žiadnym spôsobom zaťažiť lokálnych dopravcov. Naše cesty sú kontinuálne poškodzované a rozpočty krajov na 
ich opravu nestačia. Preto musíme hľadať spôsoby a zdroje. 

Kde presne by mohli budúce spoplatnené „dvojky“ byť? 
Chceli by sme sa zamerať na okresy Galanta a Dunajská Streda. Z rozpočtov žúp je veľmi náročné až 

nemožné budovať nové obchvaty miest, ktoré by stiahli nákladnú dopravu z ulíc miest a obcí. Spoplatnené úseky 
chceme nastaviť tak, aby zachytávali ťažký nákladný tranzit. 

Zdroj: 
Hospodárske noviny 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Kto nestihol prvú kamennú výstavu po koronavíruse, môže ju navštíviť 

online na GLOBALEXPO 
[24.07.2020; hnonline.sk; PR články; 00:00; redakcia] 
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Uplynulý víkend (17. - 19. 7. 2020) sa na Slovensku uskutočnila prvá kamenná výstava od prepuknutia 
koronavírusu - SPIŠ-EXPO 2020, ktorej partnerom je online výstavisko GLOBALEXPO. 

V poradí 53. ročník výstavy prebehol za dodržania prísnych protiepidemiologických podmienok na Zimnom 
štadióne v Spišskej Novej Vsi. Aj keď brány výstavy sú už zatvorené, všetci tí, ktorí sa tejto výstavy nemohli 

zúčastniť, môžu online kedykoľvek kontaktovať  všetkých vystavovateľov prostredníctvom GLOBALEXPO. 
V prípade SPIŠ-EXPO ide o najstaršiu výstavu na Slovensku, ktorej sa tento rok zúčastnilo približne 90 

vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska či Poľska. Na rozdiel od iných slovenských či 
celosvetovo známych výstav, ktorých brány sú stále zatvorené, sa toto podujatie úspešne uskutočnilo. 
„Partnerom  spoločnosti SVT, organizátora SPIŠ-EXPO a TATRA-EXPO sme z toho dôvodu, že úspešne 
spájame offline a online svet výstav, aby sme dokázali pre vystavovateľov spraviť viac. Kamenná výstava skončí 
za tri dni a potom je už veľmi ťažké dopátrať sa, ktorí vystavovatelia sa výstavy zúčastnili. Keďže so SVT sme 
partneri, tak sme preniesli všetkých vystavovateľov zo SPIŠ-EXPO do online sveta. Tu si ktokoľvek a kedykoľvek 
môže pozrieť v štyroch svetových jazykoch kto tam vystavoval a vie si prečítať kľúčové informácie o týchto 
vystavovateľoch,“ vysvetlil jeden zo zakladateľov GLOBALEXPO Ján Bielik. 

GLOBALEXPO ponúka dve základné funkcionality a to bezplatný a platený plán. Začína to jednoduchou 
formou registrácie, a to buď samoregistráciou vystavovateľa cez interaktívneho sprievodcu alebo asistovanou 
registráciou cez e-mail alebo zaslaním obyčajnej SMS. Tým je umožnené firme už do piatich minút vystavovať na 
niektorej z online výstav. 

Bezplatný plán – tzv. EXPO vizitka, ponúka a zobrazuje základné informácie o firme ako názov spoločnosti, 
kontaktnú osobu,  email, obrázok, mapu a krátky popis činnosti do 300 znakov. „V tomto prípade sa nemôžeme 
rozprávať o samotnom EXPE, prostredníctvom ktorého sa firma prezentuje vo veľkom, a to s certifikátmi, 
s obrázkami, videami, pripraveným prezentačným materiálom. Čiže pokiaľ má firma záujem vystavovať naozaj 
plnohodnotne a na svetovej úrovni 21. storočia, tak odporúčame platenú verziu. Aktuálne však plánujeme 
prostredníctvom bezplatného plánu firmám sprístupniť na časovo limitované obdobie siedmich dní platenú verziu 
našej stránky, prostredníctvom ktorej si spoločnosti môžu otestovať a vyskúšať všetky funkcionality, ktoré 
GLOBALEXPO ponúka,“ priblížil Bielik. 

Vystavovatelia s plateným plánom majú ďaleko širšie možnosti využitia online výstav GLOBALEXPO. „S nami 
nie je potrebné riešiť samostatne webhosting, drahú výrobu webovej stránky nehovoriac o e-commerce riešení. 
Práve naopak, vytvárame jednoduché a unifikované online prostredie bez reklám a rušivých prvkov so zámerne 
jednoduchým prostredím na prezentáciu kľúčových informácii o činnosti vystavovateľa, jeho produktoch 
a službách – a to vo viacerých jazykoch,“ spresnil Bielik. 

Víziou GLOBALEXPO je byť najväčším a najdôveryhodnejším online výstaviskom na svete. Vystavovatelia, 
ako aj samotní návštevníci alebo nákupcovia sa ich nemusia zúčastňovať osobne a zbytočne cestovať. 
„Jednoznačne tým šetria čas, energiu a peniaze. Kto mieni využiť celkový potenciál naplno, môže kedykoľvek 
z bezplatného plánu prejsť na niektorý z platených plánov a využiť celý potenciál online výstavy naplno s našou 
maximálnou podporou,“ objasnil Bielik. 

Aktuálne pripravuje organizáciu tzv. EXPO DAYS, ktoré predstavujú aktívne a živé (live) výstavy. Ich cieľom je 
zabezpečenie diferenciácie produktov konkurencie v aktuálnom online priestore. 

„EXPO DAYS budú mať časovo obmedzenú a presne definovanú promo aktivitu nielen na platforme 
GLOBALEXPO, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí a PR správ. Počas konania EXPO DAYS má potenciálny 
zákazník alebo budúci odberateľ možnosť dohodnúť si online schôdzku s konkrétnym vystavovateľom 
a dopytovať sa ho na detaily ponúkaných produktov alebo na konkrétnu spoluprácu. Vystavovatelia zase budú 
mať unikátnu možnosť a priestor odprezentovať sa netradičným spôsobom,“ dodal na záver.  

GLOBALEXPO ako čisto slovenská online aplikácia vznikla po niekoľkoročnom vývoji v roku 2018 vďaka 
správnej kombinácii expertov na informačné technológie a ľudského tvorivého myslenia. Oficiálne spustila svoju 
webovú aplikáciu www.globalexpo.online koncom roka 2019. Za pol roka fungovania tejto platformy zaznamenalo 
GLOBALEXPO na svojich 26 výstaviskách cez 400 registrácií. Aktuálne je jednou z najviac žiadaných 
Potravinárstvo, ktorá od svojho spustenia od júna má takmer 60 vystavovateľov. Viac informácii nájdete na 
stránke spoločnosti GLOBALEXPO. 

 (PR) 
[Späť na obsah] 
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Peter Béreš, moderátor: „V Spišskej Novej Vsi museli pre výpadky v rozpočte spôsobené koronakrízou 

obmedziť kosenie trávy. Časté zrážky a obmedzená kosba majú za následok nadmerne vysokú trávu a 
opakované sťažnosti zo strany občanov. Zeleň v meste kosili aj mestskí poslanci.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Mesto Spišská Nová Ves musí kvôli koronakríze šetriť. Podľa 
primátora Spišskej Novej Vsi Pavla Bečarika sa to dotklo aj kosby trávy na verejných priestranstvách.“ 

Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves: „Sme znížili počet kosieb zo štyroch na tri vzhľadom teda 

na ten výpadok v rozpočte, ktorý sa blíži k miliónu.“ 
Neuvedená: „Je lepšie, keď sa kosí, lebo všeličo je v tráve. Či kliešť sa nachádza, alebo všelijaký hmyz.“ 
Marie Balážová Melníková: „Nakoľko takmer denne prší, tráva rastie rýchlejšie. Podľa vedúceho oddelenia 

komunálneho servisu v Spišskej Novej Vsi Tomáša Hamráčka externá firma, ktorú si na kosenie zelene mesto 

najalo, kosiť nestíha.“ 
Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ Spišská Nová Ves: „Nakoľko nám dodávateľ 

prác nestíhal s kosbou na sídlisku Západ skrze počasie, ktoré máme, tak sa vlastne mesto rozhodlo, že pomôže 
a prišli zamestnanci mestského podniku služieb, dobrovoľníci, aktivační pracovníci, dokonca aj poslanci nám prišli 
pomôcť.“ 

Marie Balážová Melníková: „Do kosenia sa zapojil aj dobrovoľník Miroslav Hnát.“ 
Miroslav Hnát, dobrovoľník: „Mám veľa času voľného, tak prečo nepomôcť trošičku?“ 
Marie Balážová Melníková: „Zamestnanci mestského podniku služieb, dobrovoľníci, aj poslanci stihli nielen 

pokosiť trávniky na sídlisku Západ, ale osadili tam aj nové lavičky. Poslanec Adnan Akram.“ 
Adnan Akram, poslanec Mestského zastupiteľstva Spišská Nová Ves: „Ideme nasadiť ďalšie lavičky, lebo 

bola taká požiadavka od občanov.“ 
Marie Balážová Melníková: „Pre mesto je prioritou vykosiť okolie detských ihrísk a chodníkov, kde sa 

pohybuje väčší počet ľudí. Až potom príde na rad udržiavanie veľkých trávnatých plôch.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Nový majiteľ Slovana už získal prvé posily: Nakupovali v Košiciach 
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0 
Otvoriť galériu 
Košická kapitola sa skončila a začne sa tá bratislavská. Po Samuelovi Bučekovi podpísal ročnú zmluvu s HC 

Slovan Bratislava aj ďalší skvelý útočník Branislav Rapáč, informoval o tom klubový web Slovana. 
Dvadsaťsedemročný hokejista, ktorý môže nastupovať na oboch krídelných pozíciach, prežil vynikajúce dva 

ročníky v rozličných tímoch slovenskej najvyššej súťaže. V predčasne ukončenej sezóne 2019/2020 patril k 
lídrom Košíc. V 52 dueloch si na konto pripísal 31 bodov a bol štvrtým najproduktívnejším hráčom mužstva. Rok 
predtým pomohol 45 bodmi Nitre k postupu do finále play-off. 

Fotogaléria 
4 
fotiek v galérii 
V oboch týchto sezónach si fazónu Branislava Rapáča všimli aj hlavný tréner slovenskej reprezentácie Craig 

Ramsay s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom a povolali ho do tímu pre prípravné turnaje v rámci 
asociačných zrazov. Za národné mužstvá odohral B. Rapáč aj svetové šampionáty do 18 a 20 rokov. 

"Braňo Rapáč je vo výbornom hokejovom veku a má všetky predpoklady na to, aby v drese Slovana nadviazal 
na svoje produktívne sezóny. Jeho potenciál je možné rovnako využiť nielen smerom dopredu, ale aj v poctivej 
práci pre defenzívu mužstva,“ dodal na margo hráča poradca a hlavný koordinátor nových vlastníkov HC Slovan 
Bratislava Maroš Krajči. 

Fyzicky dobre vybavený hokejista (184 cm, 89 kg) si začiatky odkrútil v rodnej Spišskej Novej Vsi, 

mládežnícke kategórie dorastu a juniorov absolvoval tiež v českom tíme HC Oceláři Třinec. Na Slovensku v 
seniorskom hokeji si obliekal v mladšom veku tiež dresy Popradu, Martina i Piešťan. V sezóne 2015/2016 a o rok 
neskôr si pripísal štarty v najvyššej českej súťaži v tíme HC Dynamo Pardubice. 

0 
Foto: 
Nová posila Slovana Branislav Rapáč (vpravo). Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 
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Vedenie hokejového klubu HC Slovan Bratislava podpísalo vo štvrtok zmluvy s dvojicou útočníkov Samuelom 
Bučekom a Branislavom Rapáčom. 

Branislav Rapáč (vpravo) — Foto: TASR/František Iván 
Bratislava 23. júla (TASR) - Vedenie hokejového klubu HC Slovan Bratislava podpísalo vo štvrtok zmluvy s 

dvojicou útočníkov Samuelom Bučekom a Branislavom Rapáčom. Informáciu priniesol oficiálny web Slovana. 
„V osobe Samuela Bučeka získavame mimoriadne talentovaného hokejistu, ktorý má veľký potenciál patriť k 

produktívnym lídrom mužstva. Ide o kreatívneho hráča, ktorý dokáže výborne tvoriť hru v rovnovážnom počte i v 
presilových hrách. Veríme, že tak hrou ako i kanadskými bodmi, pomôže tímu k úspešnej sezóne. Zároveň bude 
hráč ďalej napredovať v hokejovom raste, čím môže napodobniť útočníkov z minulej sezóny, ktorí sa cez Slovan 
dostali do špičkových európskych súťaží,“ povedal na adresu Bučeka hlavný tréner Roman Stantien. 

Dvadsaťjedenročný útočník začal s hokejom v mládežníckych kategóriách v Nitre. Už v juniorskom veku sa 
však rozhodol skúsiť hokej v zámorí, kde si dve sezóny odkrútil v špičkových juniorských súťažiach USHL a 
QMJHL. 

Po návrate na Slovensko sa v sezóne 2018/2019 vrátil do rodnej Nitry, kde sa s 39 strelenými gólmi stal 
najlepším strelcom Tipsport Ligy. V tej istej sezóne sa stal aj najužitočnejším hráčom play off, keď pomohol 
svojmu tímu dostať sa až do finále. 

Minulý ročník začal v najvyššej fínskej súťaži v tíme KooKoo, odkiaľ sa počas roka sťahoval späť do Nitry. V 
drese „corgoňov“ patril opäť ku kľúčovým hráčom. V 42 zápasoch zaznamenal 15 gólov a 12 asistencii. 

Buček má za sebou úspešné juniorské šampionáty v drese Slovenska (MS 20 a dva roky predtým MS 18), a 
taktiež už aj pár štartov v reprezentačnom A-tíme. 

Ročnú zmluvu s „belasými“ podpísal Branislav Rapáč. Dvadsaťsedemročný útočník, ktorý môže nastupovať 
na oboch krídelných pozíciach, prežil vynikajúce uplynulé dva ročníky v rozličných tímoch najvyššej slovenskej 
suťaže. 

Vlani patril k lídrom Košíc. V 52 dueloch si na svoje konto pripísal 31 bodov a bol štvrtý najproduktívnejší hráč 
mužstva. Rok predtým dokonca pomohol svojimi 45 bodmi Nitre k postupu do finále play off. 

V oboch spomínaných sezónach si fazónu Branislava Rapáča všimol aj hlavný tréner slovenskej 
reprezentácie Craig Ramsay s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom, ktorí ho povolali do tímu pre 
prípravné turnaje v rámci asociačných zrazov. Za národné mužstvá odohral Rapáč aj svetové šampionáty do 18 a 
20 rokov. 

„Braňo Rapáč sa vo veľmi dobrom svetle ukázal v posledných ročníkoch. Hráč je vo výbornom hokejovom 
veku a má všetky predpoklady na to, aby v drese Slovana nadviazal na svoje produktívne sezóny. Jeho potenciál 
je možné rovnako využiť nielen smerom dopredu, ale aj v poctivej práci pre defenzívu mužstva,“ dodal na margo 
hráča poradca a hlavný koordinátor nových vlastníkov HC Slovan Bratislava Maroš Krajči. 

Rapáč si hokejové začiatky odkrútil v rodnej Spišskej Novej Vsi, mládežnícke kategórie dorastu a juniorov 

absolvoval tiež v HC Oceláři Třinec. Na Slovensku si obliekal v mladšom veku tiež dresy Popradu, Martina i 
Piešťan. V sezóne 2015/16 a o rok neskôr si pripísal štarty v najvyššej českej súťaži v tíme HC Dynamo 
Pardubice. 

× 
[Späť na obsah] 
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V sezóne 2018/2019 sa v drese Nitry stal s 39 strelenými gólmi najlepším strelcom Tipsport Ligy. 
Zdieľať článok 
Vedenie hokejového klubu HC Slovan Bratislava podpísalo vo štvrtok zmluvy s dvojicou útočníkov Samuelom 

Bučekom a Branislavom Rapáčom. Informáciu priniesol oficiálny web Slovana. 
“V osobe Samuela Bučeka získavame mimoriadne talentovaného hokejistu, ktorý má veľký potenciál patriť k 

produktívnym lídrom mužstva. Ide o kreatívneho hráča, ktorý dokáže výborne tvoriť hru v rovnovážnom počte i v 
presilových hrách. Veríme, že tak hrou ako i kanadskými bodmi, pomôže tímu k úspešnej sezóne. Zároveň bude 
hráč ďalej napredovať v hokejovom raste, čím môže napodobniť útočníkov z minulej sezóny, ktorí sa cez Slovan 
dostali do špičkových európskych súťaží,” povedal na adresu Bučeka hlavný tréner Roman Stantien. 

Dvadsaťjedenročný útočník začal s hokejom v mládežníckych kategóriách v Nitre. Už v juniorskom veku sa 
však rozhodol skúsiť hokej v zámorí, kde si dve sezóny odkrútil v špičkových juniorských súťažiach USHL a 

https://www.dobrenoviny.sk/c/187250/tipsport-liga-slovan-ziskal-utocnikov-buceka-s-rapacom
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QMJHL. Po návrate na Slovensko sa v sezóne 2018/2019 vrátil do rodnej Nitry, kde sa s 39 strelenými gólmi stal 
najlepším strelcom Tipsport Ligy. V tej istej sezóne sa stal aj najužitočnejším hráčom play off, keď pomohol 
svojmu tímu dostať sa až do finále. 

Minulý ročník začal v najvyššej fínskej súťaži v tíme KooKoo, odkiaľ sa počas roka sťahoval späť do Nitry. V 
drese “corgoňov” patril opäť ku kľúčovým hráčom. V 42 zápasoch zaznamenal 15 gólov a 12 asistencii. 

Buček má za sebou úspešné juniorské šampionáty v drese Slovenska (MS 20 a dva roky predtým MS 18), a 
taktiež už aj pár štartov v reprezentačnom A-tíme. 

Ročnú zmluvu s “belasými” podpísal Branislav Rapáč. Dvadsaťsedemročný útočník, ktorý môže nastupovať 
na oboch krídelných pozíciach, prežil vynikajúce uplynulé dva ročníky v rozličných tímoch najvyššej slovenskej 
suťaže. Vlani patril k lídrom Košíc. V 52 dueloch si na svoje konto pripísal 31 bodov a bol štvrtý najproduktívnejší 
hráč mužstva. Rok predtým dokonca pomohol svojimi 45 bodmi Nitre k postupu do finále play off. 

V oboch spomínaných sezónach si fazónu Branislava Rapáča všimol aj hlavný tréner slovenskej 
reprezentácie Craig Ramsay s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom, ktorí ho povolali do tímu pre 
prípravné turnaje v rámci asociačných zrazov. Za národné mužstvá odohral Rapáč aj svetové šampionáty do 18 a 
20 rokov. 

“Braňo Rapáč sa vo veľmi dobrom svetle ukázal v posledných ročníkoch. Hráč je vo výbornom hokejovom 
veku a má všetky predpoklady na to, aby v drese Slovana nadviazal na svoje produktívne sezóny. Jeho potenciál 
je možné rovnako využiť nielen smerom dopredu, ale aj v poctivej práci pre defenzívu mužstva,” dodal na margo 
hráča poradca a hlavný koordinátor nových vlastníkov HC Slovan Bratislava Maroš Krajči. 

Rapáč si hokejové začiatky odkrútil v rodnej Spišskej Novej Vsi, mládežnícke kategórie dorastu a juniorov 

absolvoval tiež v HC Oceláři Třinec. Na Slovensku si obliekal v mladšom veku tiež dresy Popradu, Martina i 
Piešťan. V sezóne 2015/16 a o rok neskôr si pripísal štarty v najvyššej českej súťaži v tíme HC Dynamo 
Pardubice. 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

11. V Spišskej Novej Vsi obmedzili pre koronakrízu kosenie trávy 
[23.07.2020; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Marie Balážová Melníková / Marta 

Jančkárová] 

 
 

Marie Balážová Melníková, Spišská Nová Ves: 

„V meste pre výpadky v rozpočte pre koronakrízu začali kosiť trávu len trikrát mesačne miesto doterajších 
štyroch kosení. Pre častý dážď a obmedzenú kosbu je však v meste nadmerne vysoká tráva, na čo sa obyvatelia 
sťažujú. Radnica sa preto rozhodla pomôcť externej firme poverenej kosením vlastnými kapacitami. Hovorí vedúci 
oddelenia komunálneho servisu Tomáš Hamráček.“ 

Tomáš Hamráček, vedúci oddelenia komunálneho servisu na MÚ v Spišskej N. Vsi: 
„Prišli zamestnanci MEPOSU, Mestského podniku služieb, dobrovoľníci, aktivační pracovníci, dokonca aj 

poslanci nám prišli pomôcť.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

12. AKTUALIZOVANÉ HC Slovan Bratislava predstavil vo štvrtok už tretiu 

posilu, k „belasým” mieri ďalší reprezentant 
[23.07.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/453904/hc-slovan-bratislava-predstavil-vo-stvrtok-uz-tretiu-posilu-k-belasym-
mieri-dalsi-reprezentant 

 
 

Vedenie hokejového klubu HC Slovan Bratislava podpísalo vo štvrtok zmluvy s triom útočníkov Samuelom 
Bučekom, Branislavom Rapáčom a Daliborom Bortňákom. Informáciu priniesol oficiálny web Slovana. 

AKTUALIZOVANÉ 17:15 
„V osobe Samuela Bučeka získavame mimoriadne talentovaného hokejistu, ktorý má veľký potenciál patriť k 

produktívnym lídrom mužstva. Ide o kreatívneho hráča, ktorý dokáže výborne tvoriť hru v rovnovážnom počte i v 
presilových hrách. Veríme, že tak hrou ako i kanadskými bodmi, pomôže tímu k úspešnej sezóne. Zároveň bude 
hráč ďalej napredovať v hokejovom raste, čím môže napodobniť útočníkov z minulej sezóny, ktorí sa cez Slovan 
dostali do špičkových európskych súťaží,” povedal na adresu Bučeka hlavný tréner Roman Stantien. 

Dvadsaťjedenročný útočník začal s hokejom v mládežníckych kategóriách v Nitre. Už v juniorskom veku sa 
však rozhodol skúsiť hokej v zámorí, kde si dve sezóny odkrútil v špičkových juniorských súťažiach USHL a 

https://sport.aktuality.sk/c/453904/hc-slovan-bratislava-predstavil-vo-stvrtok-uz-tretiu-posilu-k-belasym-mieri-dalsi-reprezentant
https://sport.aktuality.sk/c/453904/hc-slovan-bratislava-predstavil-vo-stvrtok-uz-tretiu-posilu-k-belasym-mieri-dalsi-reprezentant


QMJHL. Po návrate na Slovensko sa v sezóne 2018/2019 vrátil do rodnej Nitry, kde sa s 39 strelenými gólmi stal 
najlepším strelcom Tipsport Ligy. V tej istej sezóne sa stal aj najužitočnejším hráčom play-off, keď pomohol 
svojmu tímu dostať sa až do finále. 

Minulý ročník začal v najvyššej fínskej súťaži v tíme KooKoo, odkiaľ sa počas roka sťahoval späť do Nitry. V 
drese „corgoňov” patril opäť ku kľúčovým hráčom. V 42 zápasoch zaznamenal 15 gólov a 12 asistencii. 

Buček má za sebou úspešné juniorské šampionáty v drese Slovenska (MS 20 a dva roky predtým MS 18), a 
taktiež už aj pár štartov v reprezentačnom A-tíme. 

Hráč je vo výbornom hokejovom veku 
fotogaléria Branislav Rapáč. Zdroj: facebook.com/hckosice.sk 
Ročnú zmluvu s „belasými” podpísal Branislav Rapáč. Dvadsaťsedemročný útočník, ktorý môže nastupovať 

na oboch krídelných pozíciách, prežil vynikajúce uplynulé dva ročníky v rozličných tímoch najvyššej slovenskej 
súťaže. Vlani patril k lídrom Košíc. V 52 dueloch si na svoje konto pripísal 31 bodov a bol štvrtý najproduktívnejší 
hráč mužstva. Rok predtým dokonca pomohol svojimi 45 bodmi Nitre k postupu do finále play-off. 

V oboch spomínaných sezónach si fazónu Branislava Rapáča všimol aj hlavný tréner slovenskej 
reprezentácie Craig Ramsay s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom, ktorí ho povolali do tímu pre 
prípravné turnaje v rámci asociačných zrazov. Za národné mužstvá odohral Rapáč aj svetové šampionáty do 18 a 
20 rokov. 

„Braňo Rapáč sa vo veľmi dobrom svetle ukázal v posledných ročníkoch. Hráč je vo výbornom hokejovom 
veku a má všetky predpoklady na to, aby v drese Slovana nadviazal na svoje produktívne sezóny. Jeho potenciál 
je možné rovnako využiť nielen smerom dopredu, ale aj v poctivej práci pre defenzívu mužstva,” dodal na margo 
hráča poradca a hlavný koordinátor nových vlastníkov HC Slovan Bratislava Maroš Krajči. 

Rapáč si hokejové začiatky odkrútil v rodnej Spišskej Novej Vsi, mládežnícke kategórie dorastu a juniorov 

absolvoval tiež v HC Oceláři Třinec. Na Slovensku si obliekal v mladšom veku tiež dresy Popradu, Mart ina i 
Piešťan. V sezóne 2015/16 a o rok neskôr si pripísal štarty v najvyššej českej súťaži v tíme HC Dynamo 
Pardubice. 

Bohaté skúsenosti s extraligovým hokejom 
Pozrite si tento príspevok na Instagrame 
Tretí hráč, ktorý svojim podpisom spečatil ročný kontrakt v #hcslovan je Dalibor Bortňák! #VerniSlovanu 

@daliborts 
Príspevok, ktorý zdieľa HC SLOVAN Bratislava (@hcslovan), 23 Júl 2020 o 5:42 PDT 
Bortňák podpísal s vedením Slovana takisto ročnú zmluvu. „Dalibora predurčujú jeho fyzické parametre na 

tvrdú hru do tela i veľký dôraz pred súperovým bránkoviskom. Dokáže si plniť výborne defenzívne i ofenzívne 
úlohy, navyše nastupuje na kľúčovej pozícii stredného útočníka, no vie zastúpiť aj na krídle. 

Kvalita a značné skúsenosti hráča by mali mužstvu pomôcť v náročných dueloch základnej časti a tiež vo 
vyraďovacích bojoch. Teší ma, že príchodom Dalibora Bortňáka sme skompletizovali trojicu hráčov, ktorí spolu 
nastupovali dve sezóny dozadu a mimoriadne si rozumeli herne i bodovo. Verím, že pri obnovenej spolupráci v 
Slovane zažijú ďalšiu vydarenú sezónu,” povedal pre hcslovan.skKrajči. 

Dvadsaťdeväťročný rodák z Prešova má bohaté skúsenosti s extraligovým hokejom. V najvyššej slovenskej 
súťaži odohral uplynulých šesť sezón, z ktorých má dva majstrovské tituly s Banskou Bystricou z ročníkov 
2016/17 a 2017/18, v ktorej bol asistentom kapitána. Minulý ročník nastupoval v drese HC Košice, kde nazbieral 
18 bodov. 

Lepšie vyšla Bortňákovi sezóna predtým, keď si v Nitre pripísal do štatistík vrátane play-off 35 bodov. V 
minulosti si vyskúšal aj českú extraligu v drese Liberca. Národný dres obliekol na MS hráčov do 18 a 20 rokov, 
štarty si na rôznych turnajoch pripísal aj za A-tím SR. 

Pozrite si aj čarovný zákrok Jaroslava Haláka: 
Slovensko 
Slovensko 
Slovensko 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Jubilejná výstava M. Kapustu mapuje krásy Tatier a Slovenského krasu 
[23.07.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/kultura/kultura-jubilejna-vystava-m-kapustu/482519-clanok.html 

 
 

Na snímke návštevník si prezerá fotografie počas otvorenia výstavy. Starý Smokovec, 23. júla 2020. Foto: 
TASR - Milan Kapusta 

Autor vystavuje dokopy 44 farebných fotografií a jednu panoramatickú snímku, ktoré zachytávajú časové 
obdobie posledných približne 25 rokov. 

Bratislava 23. júla (TASR) – Výstava horského fotografa Milana Kapustu pri príležitosti jeho 60. narodenín 
zachytáva krásy Tatier a Slovenského krasu. Vernisáž otvorili vo štvrtok podvečer v Starom Smokovci. Autor 
vystavuje dokopy 44 farebných fotografií a jednu panoramatickú snímku, ktoré zachytávajú časové obdobie 
posledných približne 25 rokov. Premiéru výstavy museli odložiť už dvakrát. Dôvodom bola pandémia nového 

https://www.teraz.sk/kultura/kultura-jubilejna-vystava-m-kapustu/482519-clanok.html


koronavírusu. Organizátorom je Tatranská galéria Poprad v spolupráci s mestom Vysoké Tatry. Výstava potrvá 
do 16. septembra. Kapusta sa narodil v Rožňave. Je absolventom Strednej priemyselnej školy geologicko-
baníckej v Spišskej Novej Vsi. Bývalý banský technik sa k fotografovaniu dostal vďaka horolezectvu. Okrem 

Vysokých Tatier má za sebou výstupy na Špicbergoch, Pamíre, v USA v Yosemitskom národnom parku, v Alpách 
a v iných pohoriach Európy. Ako amatérsky nadšenec fotografie získal ceny vo viacerých fotosúťažiach od 
regionálnych cez celoštátne po medzinárodné. Je nositeľom titulu majster Zväzu slovenských fotografov. 
Fotografie vystavoval doma i v zahraničí. V roku 2001 bol fotografom Rudolfa Schustera, prezidenta Slovenskej 
republiky 1999 – 2004, počas jeho oficiálnej cesty v krajinách Južnej Ameriky. Fotografoval i v Himalájach. Jeho 
panorámu Tatier dostal darom pápež Ján Pavol II. Je tiež spoluautorom fotografií vo viacerých publikáciách. Za 
knihu Kras – Rožňava a okolie získal kolektív autorov v roku 2001 Cenu mesta Rožňava. V roku 2005 vydali jeho 
publikáciu Tatry a v roku 2016 vyšla kniha Tatry a kvety. Od roku 1994 je fotoreportérom Tlačovej agentúry 
Slovenskej republiky v Košiciach, kde aj žije. V rámci tohto roka bude možné vidieť Kapustove snímky ešte na 
jeseň v Poprade počas XXVIII. Medzinárodného festivalu horských filmov, a to v čase od 14. do 18. októbra. 
Prezentovať tam budú ďalšie, hlavne čiernobiele fotografie s horolezeckou tematikou z Vysokých Tatier a 
Zádielskej doliny v Slovenskom krase. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Slovan získal útočníkov Bučeka s Rapáčom 
[23.07.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-slovan-podpisal-rocny-kontr/482396-clanok.html 

 
 

Na archívnej snímke sprava Jakub Urbánek (Slovan), Martin Jakúbek (Nové Zámky), Šimon Petráš (Slovan) a 
Samuel Fereta (Nové Zámky). Foto: TASR - Pavel Neubauer 

Buček má za sebou úspešné juniorské šampionáty v drese Slovenska a taktiež už aj pár štartov v 
reprezentačnom A-tíme. 

,aktualizované 
Bratislava 23. júla (TASR) – Vedenie hokejového klubu HC Slovan Bratislava podpísalo dnes zmluvy s 

dvojicou útočníkov Samuelom Bučekom a Branislavom Rapáčom. Informáciu priniesol oficiálny web Slovana. „V 
osobe Samuela Bučeka získavame mimoriadne talentovaného hokejistu, ktorý má veľký potenciál patriť k 
produktívnym lídrom mužstva. Ide o kreatívneho hráča, ktorý dokáže výborne tvoriť hru v rovnovážnom počte i v 
presilových hrách. Veríme, že tak hrou ako i kanadskými bodmi, pomôže tímu k úspešnej sezóne. Zároveň bude 
hráč ďalej napredovať v hokejovom raste, čím môže napodobniť útočníkov z minulej sezóny, ktorí sa cez Slovan 
dostali do špičkových európskych súťaží," povedal na adresu Bučeka hlavný tréner Roman Stantien. 
Dvadsaťjedenročný útočník začal s hokejom v mládežníckych kategóriách v Nitre. Už v juniorskom veku sa však 
rozhodol skúsiť hokej v zámorí, kde si dve sezóny odkrútil v špičkových juniorských súťažiach USHL a QMJHL. 
Po návrate na Slovensko sa v sezóne 2018/2019 vrátil do rodnej Nitry, kde sa s 39 strelenými gólmi stal 
najlepším strelcom Tipsport Ligy. V tej istej sezóne sa stal aj najužitočnejším hráčom play off, keď pomohol 
svojmu tímu dostať sa až do finále. Minulý ročník začal v najvyššej fínskej súťaži v tíme KooKoo, odkiaľ sa počas 
roka sťahoval späť do Nitry. V drese corgoňov patril opäť ku kľúčovým hráčom. V 42 zápasoch zaznamenal 15 
gólov a 12 asistencii. Buček má za sebou úspešné juniorské šampionáty v drese Slovenska (MS 20 a dva roky 
predtým MS 18), a taktiež už aj pár štartov v reprezentačnom A-tíme. Ročnú zmluvu s belasými podpísal 
Branislav Rapáč. Dvadsaťsedemročný útočník, ktorý môže nastupovať na oboch krídelných pozíciach, prežil 
vynikajúce uplynulé dva ročníky v rozličných tímoch najvyššej slovenskej suťaže. Vlani patril k lídrom Košíc. V 52 
dueloch si na svoje konto pripísal 31 bodov a bol štvrtý najproduktívnejší hráč mužstva. Rok predtým dokonca 
pomohol svojimi 45 bodmi Nitre k postupu do finále play off. V oboch spomínaných sezónach si fazónu Branislava 
Rapáča všimol aj hlavný tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay s generálnym manažérom Miroslavom 
Šatanom, ktorí ho povolali do tímu pre prípravné turnaje v rámci asociačných zrazov. Za národné mužstvá 
odohral Rapáč aj svetové šampionáty do 18 a 20 rokov. „Braňo Rapáč sa vo veľmi dobrom svetle ukázal v 
posledných ročníkoch. Hráč je vo výbornom hokejovom veku a má všetky predpoklady na to, aby v drese Slovana 
nadviazal na svoje produktívne sezóny. Jeho potenciál je možné rovnako využiť nielen smerom dopredu, ale aj v 
poctivej práci pre defenzívu mužstva," dodal na margo hráča poradca a hlavný koordinátor nových vlastníkov HC 
Slovan Bratislava Maroš Krajči. Rapáč si hokejové začiatky odkrútil v rodnej Spišskej Novej Vsi, mládežnícke 

kategórie dorastu a juniorov absolvoval tiež v HC Oceláři Třinec. Na Slovensku si obliekal v mladšom veku tiež 
dresy Popradu, Martina i Piešťan. V sezóne 2015/16 a o rok neskôr si pripísal štarty v najvyššej českej súťaži v 
tíme HC Dynamo Pardubice. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Na Tarči v Spišskej Novej Vsi bager prerazil plynové potrubie 
[23.07.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

https://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-slovan-podpisal-rocny-kontr/482396-clanok.html


 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22453040/na-tarci-v-spisskej-novej-vsi-bager-prerazil-plynove-potrubie.html 

 
 

Prívod plynu už zastavili. Na mieste zasahovali aj hasiči a policajti. 
Na Tarči unikal plyn 
(8 fotografií) 
Správu aktualizujeme. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na jednom zo spišskonovoveských sídlisk vo štvrtok unikal plyn. 

Pri výkopových prácach na sídlisku Tarča malý bager prerazil plynové potrubie. 
K nehode došlo popoludní na Brezovej ulici. 
Miesto polícia ohradila. 
Podľa našich informácií plynári už odstavili prívod plynu. Na mieste zasahovali aj hasiči. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Aktuálny prehľad všetkých pacientov s koronavírusom na Slovensku 

(streda +31) 
[23.07.2020; bystricoviny.sk; SPRÁVY; 00:00; zoznam.sk] 

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

 
 

Za stredu pribudlo na Slovensku 31 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 (dva v 
Banskobystrickom kraji a 1 okres Revúca). Laboratóriá vyšetrili 2 231 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 
máme na Slovensku 2 089 pozitívne testovaných na koronavírus a 28 úmrtí, pričom sa celkom testovalo 248 384 
ľudí. Tu je prehľad všetkých doteraz známych prípadov. 

22. júla 2020 (31 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v stredu zaevidovali tri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

170). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 11 (477), Košický kraj 1 (306), Nitriansky kraj 2 
(166), Prešovský kraj 1 (258), Trenčiansky kraj 11 (260), Trnavský kraj 1 (140) a Žilinský kraj 1 (312). 

Najviac nových prípadov hlási Bratislava, a to deväť. Nové Mesto nad Váhom má tri nové prípady nákazy, 
rovnako aj okresy Prievidza a Trenčín. Po dva prípady hlási Banská Bystrica, Malacky a Myjava. V okresoch 
Galanta, Košice, Nitra, Prešov, Revúca, Zlaté Moravce a Žilina evidujú jeden prípad infikovaného koronavírusom. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 556 ľudí. 
Hospitalizovaných je 16 pacientov, u 10 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 14. 
21. júla 2020 (37 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali tri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

167). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 8 (466), Košický kraj 0 (305), Nitriansky kraj 14 
(164), Prešovský kraj 2 (257), Trenčiansky kraj 6 (249), Trnavský kraj 2 (139) a Žilinský kraj 2 (311). 

Najviac infikovaných pochádza z okresov Nitra (12) a Bratislava (7). Okresy Žilina, Prievidza, Dunajská 
Streda, Banská Štiavnica a Bánovce nad Bebravou majú po dva prípady. Po jednom infikovanom zaznamenali v 
okresoch Trenčín, Rimavská Sobota, Prešov, Pezinok, Nové Zámky, Nové Mesto nad Váhom, Komárno a 
Humenné. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 18, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 556 ľudí. 
Hospitalizovaných je 16 pacientov, u 10 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 14. 
Koronavírusom sa na celom svete infikovalo už vyše 15 miliónov ľudí. Podľa WHO je to najmenej trojnásobok 

v porovnaní s každoročnými prípadmi vážnej chrípky. Pandémia zrýchľuje, spôsob boja s ňou sa v jednotlivých 
krajinách líši. 

20. júla 2020 (41 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 164). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 12 (458), Košický kraj 0 (305), Nitriansky 
kraj 11 (150), Prešovský kraj 1 (255), Trenčiansky kraj 13 (243), Trnavský kraj 0 (137) a Žilinský kraj 3 (309). 

Najviac nových prípadov eviduje okres Prievidza, pribudlo tam 10 infikovaných. Nasleduje Bratislava s 
desiatimi novými prípadmi nákazy. Nitra má sedem prípadov, Levice štyri. Po dva prípady majú Malacky a Žilina, 
jeden nový prípad hlásia Dolný Kubín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár a Poprad. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 8, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 538 ľudí. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22453040/na-tarci-v-spisskej-novej-vsi-bager-prerazil-plynove-potrubie.html
https://www.bystricoviny.sk/spravy/prehlad-vsetkych-doposial-evidovanych-pacientov-s-koronavirusom-na-slovensku/
https://www.bystricoviny.sk/spravy/prehlad-vsetkych-doposial-evidovanych-pacientov-s-koronavirusom-na-slovensku/


Hospitalizovaných je 17 pacientov, u 9 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 
ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 11. 

19. júla 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu zaevidovali jediný nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 163). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (446), Košický kraj 0 (305), Nitriansky 
kraj 0 (139), Prešovský kraj 0 (254), Trenčiansky kraj 0 (230), Trnavský kraj 0 (137) a Žilinský kraj 0 (306). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 538 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 14. 
18. júla 2020 (3 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 162). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (446), Košický kraj 1 (305), Nitriansky 
kraj 0 (139), Prešovský kraj 0 (254), Trenčiansky kraj 0 (230), Trnavský kraj 0 (137) a Žilinský kraj 0 (306). 

Za sobotu pribudli dvaja infikovaní v okresoch Bratislavy, jednu novú infekciu má okres Michalovce. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 7, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 530 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 11. 
17. júla 2020 (11 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 162). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (444), Košický kraj 1 (304), Nitriansky 
kraj 0 (139), Prešovský kraj 3 (254), Trenčiansky kraj 1 (230), Trnavský kraj 0 (137) a Žilinský kraj 2 (306). 

Najviac infikovaných (2) pribudlo v okresoch hlavného mesta Bratislava. Po jednom prípade zaevidovali v 
okresoch Bardejov, Čadca, Humenné, Košice, Námestovo, Poltár, Prievidza, Revúca a Stropkov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 9, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 523 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 11. 
16. júla 2020 (14 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 160). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 6 (442), Košický kraj 0 (303), Nitriansky 
kraj 4 (139), Prešovský kraj 1 (251), Trenčiansky kraj 2 (229), Trnavský kraj 1 (137) a Žilinský kraj 2 (304). 

Ako informovalo Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti, pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch: 
Nitra (4), Bratislava (2), Senec (2), Malacky (2), Rimavská Sobota (1), Liptovský Mikuláš (1), Ružomberok (1) a 
Prešov (1). Ide o 10 mužov a 4 ženy, ktorí sú vo veku od 1 do 56 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 9, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 523 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 14. 
15. júla 2020 (24 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v stredu zaevidovali štyri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 159). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (436), Košický kraj 2 (303), Nitriansky 
kraj 5 (135), Prešovský kraj 5 (250), Trenčiansky kraj 2 (229), Trnavský kraj 1 (137) a Žilinský kraj 2 (302). 

Pozitívne výsledky boli včera zaznamenané v okresoch Levoča (3), Prešov (2), Čadca (2), Topoľčany (2) 
Bratislava (2), Banská Bystrica (2), Nitra (2), Trenčín (1), Senec (1), Veľký Krtíš (1), Trebišov (1), Košice (1) 
Skalica (1), Lučenec (1), Zlaté Moravce (1) a Prievidza (1). Je medzi nimi 14 mužov a 10 žien vo veku od 13 do 
55 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 7, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 514 ľudí. 
Hospitalizovaných je 12 pacientov, u 6 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
13. júla 2020 (6 nových prípadov) 
14. júla 2020 (19 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 155). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (433), Košický kraj 1 (301), Nitriansky 
kraj 0 (130), Prešovský kraj 5 (245), Trenčiansky kraj 8 (227), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 1 (300). 

Pozitívne výsledky boli zaznamenané v okresoch: Bánovce nad Bebravou (4), Prešov (4), Prievidza (3), 
Bratislava (2), Žiar nad Hronom (1), Banská Bystrica (1), Košice (1), Dolný Kubín (1), Sabinov (1) a Trenčín (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 14, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 507 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
13. júla 2020 (6 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 153). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (431), Košický kraj 1 (300), Nitriansky 
kraj 0 (130), Prešovský kraj 1 (240), Trenčiansky kraj 1 (219), Trnavský kraj 0 (136) a Žilinský kraj 0 (299). 



Pozitívne testovaní boli vyšetrení v okresoch Bratislava (2), Prievidza (1), Prešov (1), Košice (1) a Rimavská 
Sobota (1). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezvýšil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 493 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
12. júla 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezvýšil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 493 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
11. júla 2020 (8 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 152) v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezvýšil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 493 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
10. júla 2020 (23 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 152) v piatok zaevidovali 3 nové prípady pozitívne testovaného 

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 12, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 493 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
9. júla 2020 (19 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 149) vo štvrtok zaevidovali 9 nových prípadov pozitívne 

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o štyroch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 481 ľudí. 
Hospitalizovaných je 13 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 19. 
8. júla 2020 (53 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 140) v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 11 (419), Košický kraj 12 (297), 
Nitriansky kraj 2 (129), Prešovský kraj 14 (225), Trenčiansky kraj 1 (213), Trnavský kraj 3 (136) a Žilinský kraj 10 
(292). 

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o štyroch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 477 ľudí. 
Hospitalizovaných je 10 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

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

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 5 (408), Košický kraj 0 (285), Nitriansky kraj 0 
(127), Prešovský kraj 2 (211), Trenčiansky kraj 9 (212), Trnavský kraj 4 (133) a Žilinský kraj 7 (282). 



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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov zostal nezmenený, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 473 ľudí. 
Hospitalizovaných je 10 pacientov, u 7 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

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

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

Pozitívne testovali po jednej osobe v Bratislave a v okrese Nové mesto nad Váhom. 
Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 7, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 473 ľudí. 
Hospitalizovaných je 12 pacientov, u 9 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

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

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

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

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

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

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

ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 15. 
3. júla 2020 (29 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 135) v piatok zaevidovali štyri nové prípady pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (399), Košický kraj 1 (285), Nitriansky kraj 0 
(127), Prešovský kraj 3 (208), Trenčiansky kraj 2 (201), Trnavský kraj 0 (129) a Žilinský kraj 18 (265). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 



Hospitalizovaných je 14 pacientov, u 6 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 
ventilácii jeden. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 

30. júna 2020 (20 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) v utorok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o dvoch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 466 ľudí. 
Hospitalizovaných je 20 pacientov, u 9 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
29. júna 2020 (2 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) v pondelok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (388), Košický kraj 0 (283), 
Nitriansky kraj 0 (124), Prešovský kraj 0 (198), Trenčiansky kraj 1 (180), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 0 
(236). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov zostal nezmenený, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 464 ľudí. 
Hospitalizovaných je 19 pacientov, u 9 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
28. júna 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 3, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 464 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 13. 
27. júna 2020 (7 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 130) v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 6, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 461 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov zostal nezmenený, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 455 ľudí. 
Hospitalizovaných je 15 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o troch, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 455 ľudí. 
Hospitalizovaných je 14 pacientov, u 5 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 3 pacienti a na pľúcnej 

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

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

Brezno (1). Z nich bolo sedem žien a šesť mužov, všetci mimo karanténneho centra. 



24. júna 2020 (23 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 129) v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

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

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

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

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

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

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

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 10. 
23. júna 2020 (18 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 129) v utorok zaevidovali 6 nových prípadov pozitívne testovaných 

ľudí. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (377), Košický kraj 3 (277), Nitriansky kraj 0 
(123), Prešovský kraj 0 (188), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 9 (209). Sedem 
nových prípadov hlásia v okrese Čadca, tri v Brezne, dva v okrese Košice, dva v okrese Revúca a po jednom v 
okresoch Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves a Žilina. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov zostal nezmenený, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 448 ľudí. 
Hospitalizovaných je 19 pacientov, u 3 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží jeden pacient a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 1. 
Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že v rámci nových pozitívnych vzoriek ide o importované 

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

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

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

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

22. júna 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 123) v pondelok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (377), Košický kraj 0 (274), 
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 0 (188), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 1 
(200). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o jedného, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 448 ľudí. 
Hospitalizovaných je 18 pacientov, u 3 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS leží jeden pacient a na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 1. 
21. júna 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 123) v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (376), Košický kraj 0 (274), 
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 0 (188), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 1 
(200). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil , z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 447 ľudí. 
Hospitalizovaných je 19 pacientov, u 2 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je 

nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 1. 
20. júna 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 123) v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (376), Košický kraj 0 (274), 
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 0 (188), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 1 
(199). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil , z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 447 ľudí. 
Hospitalizovaných je 19 pacientov, u 2 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je 

nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3. 
19. júna 2020 (10 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 123) v piatok zaevidovali 2 nové prípady pozitívne testovaných ľudí. 

V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (376), Košický kraj 0 (274), Nitriansky kraj 0 (123), 
Prešovský kraj 1 (188), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (126) a Žilinský kraj 4 (198). 



Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezmenil , z ochorenia sa už zotavilo 1 447 ľudí. 
Hospitalizovaných je 20 pacientov, u 2 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je 

nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3. 
18. júna 2020 (14 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 121) vo štvrtok zaevidovali rekordných 10 nových prípadov 

pozitívne testovaných ľudí. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (373), Košický kraj 1 (274), 
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 0 (187), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 2 (126) a Žilinský kraj 1 
(194). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 4 , z ochorenia sa už zotavilo 1 447 ľudí. 
Hospitalizovaných je 20 pacientov, u 1 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je 

nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3. 
17. júna 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 111) v stredu zaevidovali jeden nový prípad pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (373), Košický kraj 0 (273), Nitriansky kraj 0 
(123), Prešovský kraj 0 (187), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 (193). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 6 , z ochorenia sa už zotavilo 1 443 ľudí. 
Hospitalizovaných je 20 pacientov, u 2 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je 

nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3. 
16. júna 2020 (9 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 110) v utorok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (373), Košický kraj 2 (273), 
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 6 (187), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 1 
(193). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 11 , z ochorenia sa už zotavilo 1 437 ľudí. 
Hospitalizovaných je 18 pacientov, u žiadneho z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii 

nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3. 
15. júna 2020 (0 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 110) v pondelok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (373), Košický kraj 0 (271), 
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 0 (181), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 
(192). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 16 , z ochorenia sa už zotavilo 1 426 ľudí. 
Hospitalizovaných je 18 pacientov, u jedného z nich je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie 

je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3. 
14. júna 2020 (4 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 110) v nedeľu zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (373), Košický kraj 0 (271), Nitriansky kraj 0 
(123), Prešovský kraj 0 (181), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 (192). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov zostal rovnaký, z ochorenia sa už zotavilo 1 410 ľudí. 
Hospitalizovaných je 24 pacientov, u dvoch je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je nikto. 

Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 3. 
13. júna 2020 (3 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 108) v sobotu zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (371), Košický kraj 0 (271), Nitriansky kraj 0 
(123), Prešovský kraj 0 (181), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 (192). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov zostal rovnaký, z ochorenia sa už zotavilo 1 410 ľudí. 
Hospitalizovaných je 24 pacientov, u dvoch je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je nikto. 

Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. 
12. júna 2020 (3 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 106) v piatok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (370), Košický kraj 0 (271), 
Nitriansky kraj 0 (123), Prešovský kraj 1 (181), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 
(192). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o jedného, z ochorenia sa už zotavilo 1 410 ľudí. 
Hospitalizovaných je 24 pacientov, u dvoch je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je nikto. 

Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. 
V sobotu sa končí núdzový stav vyhlásený vládou SR kvôli koronavírusu 15. marca 2020. V platnosti však 

ostáva mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády 11. marca, čo okrem iného znamená aj to, že obchody 
ostávajú v nedeľu zatvorené… 



11. júna 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 106) vo štvrtok zaevidovali 1 nový prípad pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (368), Košický kraj 0 (271), Nitriansky kraj 0 
(123), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 (192). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa nezvýšil, z ochorenia sa už zotavilo 1 409 ľudí. 
Hospitalizovaných je 24 pacientov, u dvoch je potvrdený COVID-19, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je nikto. 

Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. 
10. júna 2020 (8 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 105) v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (368), Košický kraj 6 (271), 
Nitriansky kraj 1 (123), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 1 (178), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 
(192). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 5, z ochorenia sa už zotavilo 1 409 ľudí. 
Hospitalizovaných je 28 pacientov, na JIS a na pľúcnej ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je 

stále na nule. 
Núdzový stav na Slovensku pre pandémiu COVID-19, ktorý vyhlási vláda 15. marca, končí 13. júna 2020. 
9. júna 2020 (2 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 105) v utorok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (368), Košický kraj 0 (265), 
Nitriansky kraj 1 (122), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 1 
(192). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 2, z ochorenia sa už zotavilo 1 404 ľudí. 
Hospitalizovaných je 28 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. 
8. júna 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 105) v pondelok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (368), Košický kraj 0 (265), 
Nitriansky kraj 0 (121), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 
(191). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 6, z ochorenia sa už zotavilo 1 402 ľudí. 
Hospitalizovaných je 28 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. 
7. júna 2020 (2 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 105) v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (367), Košický kraj 2 (265), 
Nitriansky kraj 0 (121), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 
(191). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 7, z ochorenia sa už zotavilo 1 396 ľudí. 
Hospitalizovaných je 37 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. 
6. júna 2020 (žiadny nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 105) v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (367), Košický kraj 0 (263), 
Nitriansky kraj 0 (121), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 
(191). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 10, z ochorenia sa už zotavilo 1 389 ľudí. 
Hospitalizovaných je 38 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. 
5. júna 2020 (2 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 105) v piatok po dlhom čase zaevidovali 2 nové prípady pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (367), Košický kraj 0 (263), 
Nitriansky kraj 0 (121), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 
(191). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o troch, z ochorenia sa už zotavilo 1 379 ľudí. 
Hospitalizovaných je 37 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. 
4. júna 2020 (0 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 103) vo štvrtok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (367), Košický kraj 0 (263), 



Nitriansky kraj 0 (121), Prešovský kraj 0 (180), Trenčiansky kraj 0 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 
(191). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o troch, z ochorenia sa už zotavilo 1 379 ľudí. 
Hospitalizovaných je 39 pacientov, u 2 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. Tieto výsledky opakovane potvrdzujú fakt, 
že pandémiu koronavírusu sme na Slovensku úspešne prekonali, preto je stále trvajúci núdzový stav zbytočný a 
neodôvodniteľný. 

3. júna 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 103) v stredu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 1 (367), Košický kraj 1 (263), 
Nitriansky kraj 1 (121), Prešovský kraj 1 (180), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 
(191). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o jedného, z ochorenia sa už zotavilo 1 376 ľudí. 
Hospitalizovaných je 32 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. 
2. júna 2020 (3 nové prípady) 
K pozitívne testovaným prípadom na COVID-19 pribudli v utorok dvaja muži a jedna žena z okresov 

Michalovce, Poprad a Topoľčany. Dvaja z nich boli v karanténnom centre. 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 103) v utorok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (366), Košický kraj 1 (263), 
Nitriansky kraj 1 (121), Prešovský kraj 1 (180), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 
(191). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 3, z ochorenia sa už zotavilo 1 375 ľudí. 
Hospitalizovaných je 32 pacientov, u 3 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále na nule. 
1. júna 2020 (žiadny nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 103) v pondelok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to bolo rovnaké a situácia vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (366), 
Košický kraj 0 (262), Nitriansky kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (179), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 
(124) a Žilinský kraj 0 (191). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 4, z ochorenia sa už zotavilo 1 372 ľudí. 
Hospitalizovaných je 38 pacientov, u 4 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je už dlhšie na nule, takže existujú reálne dôvody na širšie 
uvoľnenie doterajších protiepidemiologických opatení a zrušenie núdzového stavu… 

31. mája 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 103) v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to bolo nasledovne: Bratislavský kraj 0 (366), Košický kraj 0 (262), 
Nitriansky kraj 0 (120), Prešovský kraj 1 (179), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 
(191). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 2, z ochorenia sa už zotavilo 1 368 ľudí. 
Hospitalizovaných je 48 pacientov, u 4 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je stále 0. 
30. mája 2020 (žiadny nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 103) v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to bolo rovnaké: Bratislavský kraj 0 (366), Košický kraj 0 (262), Nitriansky 
kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 (191). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 10, z ochorenia sa už zotavilo 1 366 ľudí. 
Hospitalizovaných je 46 pacientov, u 5 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 

ventilácii tiež nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je 0. 
Na základe dlhodobejších výsledkov je možné konštatovať, že na Slovensku sme úspešne prekonali 

koronakrízu a mali by sme sa sústrediť na odstraňovanie jej ekonomických následkov. Preto je zarážajúce, že 
slovenský premiér Igor Matovič ešte stále uvažuje o možnom predĺžení núdzového stavu aj po 90 dňoch jeho 
trvania (od 16. marca). Zdôrazňuje nebezpečenstvo druhej vlny či zavlečenia koronavírusu z cudzích krajín, hoci 
všetky okolité štáty, v ktorých bola zdravotná situácia horšia, sa otvárajú… 

29. mája 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 103) v piatok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzeralo takto: Bratislavský kraj 0 (366), Košický kraj 1 (262), 
Nitriansky kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 
(191). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 6, z ochorenia sa už zotavilo 1 356 ľudí. 



Hospitalizovaných je 56 pacientov, u 5 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 
ventilácii tiež nie je nikto. 

28. mája 2020 (0 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 103) vo štvrtok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzerá takto: Bratislavský kraj 0 (366), Košický kraj 0 (261), Nitriansky 
kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 0 (191). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 6, z ochorenia sa už zotavilo 1 338 ľudí. 
Hospitalizovaných je 59 pacientov, u 6 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 

ventilácii tiež nie je nikto. 
27. mája 2020 (5 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 103) v stredu zaevidovali 1 nový prípad pozitívne testovaného 

človeka. V ďalších krajoch to vyzeralo takto: Bratislavský kraj 1 (366), Košický kraj 0 (261), Nitriansky kraj 0 (120), 
Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 2 (177), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 1 (191). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 15, z ochorenia sa už zotavilo 1 327 ľudí. 
Hospitalizovaných je 62 pacientov, u 6 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS nie je žiadny pacient, na pľúcnej 

ventilácii tiež nie je nikto. 
25. mája 2020 (2 nové prípady) 
26. mája 2020 (2 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 102) v utorok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzeralo takto: Bratislavský kraj 0 (365), Košický kraj 1 (261), 
Nitriansky kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (124) a Žilinský kraj 1 
(190). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 15, z ochorenia sa už zotavilo 1 327 ľudí. 
Hospitalizovaných je 59 pacientov, u 7 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 1 pacient, na pľúcnej ventilácii nie 

je nikto. 
25. mája 2020 (2 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 102) v pondelok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzeralo takto: Bratislavský kraj 0 (366), Košický kraj 1 (260), 
Nitriansky kraj 0 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 1 (124) a Žilinský kraj 0 
(189). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 15, z ochorenia sa už zotavilo 1 322 ľudí. 
Hospitalizovaných je 64 pacientov, u 10 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 1 pacient, na pľúcnej ventilácii 

nie je nikto. 
24. mája 2020 (2 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 102) nezaevidovali v nedeľu žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzeralo takto: Bratislavský kraj 0 (366), Košický kraj 0 (259), 
Nitriansky kraj 2 (120), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (123) a Žilinský kraj 0 
(189). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 6, z ochorenia sa už zotavilo 1 307 ľudí. 
Hospitalizovaných je 61 pacientov, u 9 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 1 pacient, na pľúcnej ventilácii nie 

je nikto. 
23. mája 2020 (5 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 101) po dlhom čase zaevidovali v sobotu jeden nový prípad 

pozitívne testovaného človeka. V ďalších krajoch to vyzeralo takto: Bratislavský kraj 2 (366), Košický kraj 0 (259), 
Nitriansky kraj 0 (118), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 2 (123) a Žilinský kraj 0 
(189). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 21, z ochorenia sa už zotavilo 1 301 ľudí. 
Hospitalizovaných je 53 pacientov, u 9 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 1 pacient, na pľúcnej ventilácii nie 

je nikto. 
22. mája 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 100) neevidovali ani v piatok žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. Ďalšie kraje mali doposiaľ nasledovné výsledky: Bratislavský kraj 0 (364), Košický kraj 0 
(259), Nitriansky kraj 1 (118), Prešovský kraj 0 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (121) a Žilinský 
kraj 0 (189). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 24, z ochorenia sa už zotavilo 1 280 ľudí. 
Hospitalizovaných je 60 pacientov, u 9 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 1 pacient, na pľúcnej ventilácii nie 

je nikto. 
Podľa minimálneho nárastu nových prípadov pozitívne testovaných ľudí na COVID-19 v posledných dňoch a 

týždňoch možno predpokladať, že koronakrízu na Slovensku sme zvládli. 
21. mája 2020 (1 nový prípad) 



V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 100) neevidovali vo štvrtok žiadny nový prípad pozitívne 
testovaného človeka. Ďalšie kraje mali doposiaľ nasledovné výsledky: Bratislavský kraj 0 (364), Košický kraj 0 
(259), Nitriansky kraj 0 (117), Prešovský kraj 1 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (121) a Žilinský 
kraj 0 (189). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 11, z ochorenia sa už zotavilo 1 256 ľudí. 
Hospitalizovaných je 76 pacientov, u 12 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 2 pacienti, na pľúcnej ventilácii 

nie je nikto. 
20. mája 2020 (6 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 100) neevidovali v stredu žiadny nový prípad pozitívne testovaného 

človeka. Ďalšie kraje mali doposiaľ nasledovné výsledky: Bratislavský kraj 1 (364), Košický kraj 3 (259), Nitriansky 
kraj 0 (117), Prešovský kraj 0 (177), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 2 (121) a Žilinský kraj 1 (189). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 14, z ochorenia sa už zotavilo 1 245 ľudí. 
Hospitalizovaných je 88 pacientov, u 14 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii 

nie je nikto. 
19. mája 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 100) neevidovali v utorok žiadny nový prípad pozitívne testovaného 

človeka. Ďalšie kraje mali doposiaľ nasledovné výsledky: Bratislavský kraj 0 (363), Košický kraj 0 (256), Nitriansky 
kraj 0 (117), Prešovský kraj 0 (177), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (119) a Žilinský kraj 1 (189). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 39, z ochorenia sa už zotavilo 1 231 ľudí. 
Hospitalizovaných je 100 pacientov, u 15 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii 

nie je nikto. 
18. mája 2020 (žiadny nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 100) ani v ďalších siedmich neevidovali v pondelok žiadny nový 

prípad pozitívne testovaného človeka. Ďalšie kraje mali doposiaľ nasledovné výsledky: Bratislavský kraj 363, 
Košický kraj 256, Nitriansky kraj 117, Prešovský kraj 177, Trenčiansky kraj 175, Trnavský kraj 119 a Žilinský kraj 
188. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 7, z ochorenia sa už zotavilo 1 192 ľudí. 
Hospitalizovaných je 106 pacientov, u 18 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii 

nie je nikto. 
17. mája 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji neevidovali v nedeľu žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (363), Košický kraj 1 (256), Nitriansky kraj 0 (117), 
Prešovský kraj 0 (177), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (119) a Žilinský kraj 0 (188). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 22, z ochorenia sa už zotavilo 1 185 ľudí. 
Hospitalizovaných je 106 pacientov, u 18 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii 

nie je nikto. 
V pondelok sa vzhľadom na dlhodobo nízky počet nových prípadov očakáva ohlásenie širšieho uvoľnenia 

prijatých opatrení proti šíreniu koronavírusu. Medzitým Rakúsko otvára hranice a v Česku po 66 dňoch končí 
núdzový stav… 

16. mája 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji neevidovali v sobotu žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (363), Košický kraj 1 (255), Nitriansky kraj 0 (117), 
Prešovský kraj 0 (177), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (119) a Žilinský kraj 0 (188). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 12, z ochorenia sa už zotavilo 1 163 ľudí. 
Hospitalizovaných je 116 pacientov, u 19 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii 

nie je nikto. 
15. mája 2020 (13 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji neevidovali v piatok žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (363), Košický kraj 10 v Žehre (254), Nitriansky kraj 1 
(117), Prešovský kraj 1 (177), Trenčiansky kraj 1 (175), Trnavský kraj 1 (119) a Žilinský kraj 0 (188). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o jedného na 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 20, z ochorenia sa už zotavilo 1 151 ľudí. 
Hospitalizovaných je 118 pacientov, u 21 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii 

nie je nikto. 
14. mája 2020 (3 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji neevidovali vo štvrtok žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (363), Košický kraj 1 (244), Nitriansky kraj 0 (116), 
Prešovský kraj 1 (177), Trenčiansky kraj 2 (174), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (188). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 27. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 19, z ochorenia sa už zotavilo 1 131 ľudí. 



Hospitalizovaných je 116 pacientov. U 21 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii 
nie je nikto. 

Parlament schválil v piatok tzv. smart karanténu. Ľudia budú môcť namiesto štátnej karantény využívať 
mobilnú aplikáciu. Zákon schválili v skrátenom legislatívnom konaní. Úrad verejného zdravotníctva bude musieť 
získané údaje zničiť, hneď ako pominie dôvod ich spracovania. 

Slovensko má aktuálne k dispozícií prvých 100 tisíc testov na COVID-19, ktoré vyvinuli slovenskí vedci. 
13. mája 2020 (8 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji neevidovali v stredu žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (363), Košický kraj 6 zo Žehry (243), Nitriansky kraj 0 
(116), Prešovský kraj 1 (177), Trenčiansky kraj 1 (172), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (188). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 27. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 52, z ochorenia sa už zotavilo 1 112ľudí. 
Hospitalizovaných je 134 pacientov. U 21 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 4 pacienti, na pľúcnej ventilácii 

jeden pacient. 
12. mája 2020 (4 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji evidovali v utorok jeden nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (363), Košický kraj 0 (237), Nitriansky kraj 0 (116), Prešovský 
kraj 0 (176), Trenčiansky kraj 1 (171), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (188). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 27. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 77, z ochorenia sa už zotavilo 1 060ľudí. 
Hospitalizovaných je 139 pacientov. U 19 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 5 pacienti, na pľúcnej ventilácii 

je jeden pacient. 
11. mája 2020 (8 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji neevidovali v pondelok žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 99), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (361), Košický kraj 0 (237), Nitriansky kraj 2 (116), 
Prešovský kraj 1 (176), Trenčiansky kraj 3 (170), Trnavský kraj 2 (118) a Žilinský kraj 0 (188). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o jedno na 27. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 16, z ochorenia sa už zotavilo 983 ľudí. 
Hospitalizovaných je 120 pacientov. U 21 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 5 pacienti, na pľúcnej ventilácii 

je jeden pacient. 
10. mája 2020 (0 prípadov) 
V Banskobystrickom kraji neevidovali v nedeľu žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 99), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (361), Košický kraj 0 (237), Nitriansky kraj 0 (114), 
Prešovský kraj 0 (175), Trenčiansky kraj 0 (167), Trnavský kraj 0 (116) a Žilinský kraj 0 (188). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 26. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 16, z ochorenia sa už zotavilo 959 ľudí. 
Hospitalizovaných je 118 pacientov. U 21 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 5 pacienti, na pľúcnej ventilácii 

je jeden pacient. 
9. mája 2020 (2 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji neevidovali v sobotu žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 99), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (361), Košický kraj 0 (237), Nitriansky kraj 0 (114), 
Prešovský kraj 0 (175), Trenčiansky kraj 2 (167), Trnavský kraj 0 (116) a Žilinský kraj 0 (188). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 26. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 22, z ochorenia sa už zotavilo 941 ľudí. 
Hospitalizovaných je 110 pacientov. U 23 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 5 pacienti, na pľúcnej ventilácii 

je jeden pacient. 
8. mája 2020 (0 prípadov) 
V Banskobystrickom kraji evidovali v piatok žiadne prípady pozitívne testovaných ľudí (doteraz celkom 99), 

ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (361), Košický kraj 0 (237), Nitriansky kraj 0 (114), Prešovský kraj 0 
(175), Trenčiansky kraj 0 (163), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (188). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 26. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 14, z ochorenia sa už zotavilo 919 ľudí. 
Hospitalizovaných je 111 pacientov. U 23 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 4 pacienti, na pľúcnej ventilácii 

je jeden pacient. 
7. mája 2020 (10 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji evidovali vo štvrtok 2 prípady pozitívne testovaných ľudí (doteraz celkom 99), ďalšie 

kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 1 (361), Košický kraj 0 (237), Nitriansky kraj 1 (114), Prešovský kraj 0 (175), 
Trenčiansky kraj 6 (163), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (188). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 26. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 99, z ochorenia sa už zotavilo 905 ľudí. 
Hospitalizovaných je 122 pacientov. U 19 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii 

je jeden pacient. 
6. mája 2020 (16 prípadov) 
V Banskobystrickom kraji evidovali v stredu 1 prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 97), 

ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 3 (360), Košický kraj 1 (237), Nitriansky kraj 9 (113), Prešovský kraj 0 
(175), Trenčiansky kraj 0 (157), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 2 (188). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o jedného, aktuálne je na čísle 26. 



Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 44, z ochorenia sa už zotavilo 806 ľudí. 
Hospitalizovaných je 162 pacientov. U 35 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 6 pacienti, na pľúcnej ventilácii 

je jeden pacient. 
5. mája 2020 (8 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji evidovali v utorok 2 prípady pozitívne testovaných ľudí (doteraz celkom 96), ďalšie 

kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (357), Košický kraj 0 (236), Nitriansky kraj 5 (104), Prešovský kraj 1 (175), 
Trenčiansky kraj 2 (157), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 3 (186). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezvýšil, zostáva na čísle 25. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 21, z ochorenia sa už zotavilo 762 ľudí. 
Hospitalizovaných je 167 pacientov. U 37 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 6 pacientov, na pľúcnej 

ventilácii sú 2 pacienti. 
4. mája 2020 (8 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji neevidovali v pondelok žiadny prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 94), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (357), Košický kraj 0 (236), Nitriansky kraj 5 (104), 
Prešovský kraj 0 (174), Trenčiansky kraj 0 (155), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 3 (183). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezvýšil, zostáva na čísle 25. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 98, z ochorenia sa už zotavilo 741 ľudí. 
Hospitalizovaných je 159 pacientov. U 39 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 6 osôb, na pľúcnej ventilácii je 

jeden pacient. 
3. mája 2020 (5 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji neevidovali v nedeľu žiadny prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

94), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (357), Košický kraj 0 (236), Nitriansky kraj 2 (99), Prešovský 
kraj 0 (174), Trenčiansky kraj 0 (155), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 1 (180). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil na 25, pribudlo jedno úmrtie. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 24, z ochorenia sa už zotavilo 643 ľudí. 
Hospitalizovaných je 150 pacientov. U 43 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 7 osôb, na pľúcnej ventilácii je 

jeden pacient. 
2. mája 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji neevidovali v sobotu žiadny prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

94), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (355), Košický kraj 1 (236), Nitriansky kraj 0 (97), Prešovský 
kraj 0 (174), Trenčiansky kraj 0 (155), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (179). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostal na čísle 24. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 11, z ochorenia sa už zotavilo 619 ľudí. 
Hospitalizovaných je 137 pacientov. U 42 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 7 osôb, na pľúcnej ventilácii je 

jeden pacient. 
1. mája 2020 (4 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji neevidovali v piatok žiadny prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

94), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 5 (355), Košický kraj 1 (235), Nitriansky kraj 1 (97), Prešovský 
kraj 2 (174), Trenčiansky kraj 0 (155), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 1 (179). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 stúpol o jedného, celkovo ich je 24. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 50, z ochorenia sa už zotavilo 608 ľudí. 
Hospitalizovaných je 142 pacientov. U 44 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 5 osôb, na pľúcnej ventilácii je 

jeden pacient. 
30. apríla 2020 (7 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji evidovali vo štvrtok 1 prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 94), 

ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 5 (355), Košický kraj 1 (235), Nitriansky kraj 0 (96), Prešovský kraj 0 
(172), Trenčiansky kraj 0 (155), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (178). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 nestúpol, celkovo ich je 23. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 54, z ochorenia sa už zotavilo 558ľudí. 
Hospitalizovaných je 181 pacientov. U 56 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 8 osôb, na pľúcnej ventilácii 

žiadny pacient. 
29. apríla 2020 (5 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji evidovali v stredu 1 prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 93), 

ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (350), Košický kraj 1 (234), Nitriansky kraj 0 (96), Prešovský kraj 1 
(172), Trenčiansky kraj 1 (155), Trnavský kraj 2 (118) a Žilinský kraj 0 (178). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 stúpol o dve, celkovo ich je 23. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 40, z ochorenia sa už zotavilo 504 ľudí. 
Hospitalizovaných je 176 pacientov. U 52 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 5 osôb, na pľúcnej ventilácii 1 

pacient. 
28. apríla 2020 (7 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji neevidovali v utorok žiadny prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

92), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (350), Košický kraj 1 (233), Nitriansky kraj 1 (96), Prešovský 
kraj 1 (171), Trenčiansky kraj 1 (155), Trnavský kraj 1 (116) a Žilinský kraj 0 (178). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 stúpol o dve, celkovo ich je 21. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 61, z ochorenia sa už zotavilo 464 ľudí. 
Hospitalizovaných je 180 pacientov. U 53 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS je 8 osôb, na pľúcnej ventilácii 

žiadny pacient. 



27. apríla 2020 (3 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji neevidovali v pondelok žiadny prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 92), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 0 (348), Košický kraj 1 (232), Nitriansky kraj 0 (95), 
Prešovský kraj 2 (170), Trenčiansky kraj 0 (154), Trnavský kraj 0 (115) a Žilinský kraj 0 (178). 

Bohužiaľ v pondelok zomreli dvaja pacienti z DSS, dobrou správou je, že z ochorenia sa vyliečilo ďalších 20 
pacientov. V nemocniciach je hospitalizovaných 175 pacientov, u 57 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené. Na JIS 
je 6 pacientov, na pľúcnej ventilácii nie je žiaden pacient. S podozrením na COVID-19 je hospitalizovaných 118 
pacientov. 

26. apríla 2020 (2 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji neevidovali v nedeľu žiadny prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz celkom 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. apríla 2020 (26 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Muž 2
7 

Levice OP Karusel 

Muž 3
6 

Martin  

Žen
a 

2
1 

Martin  

Muž 3
6 

Námestovo  

Muž 3
9 

Partizánske v karanténnom stredisku Svidník 



Muž 3
1 

Poprad  

Muž 3
1 

Prievidza  

Muž 3
3 

Prievidza  

Muž 3
5 

Prievidza  

Muž 5
7 

Prievidza  

Muž 6
2 

Prievidza  

Muž 7
3 

Prievidza  

Muž 8
0 

Prievidza  

Žen
a 

1 Prievidza  

Žen
a 

2
3 

Prievidza v karant, stredisku VDZ VS 
Financie 

Žen
a 

3
2 

Prievidza  

Žen
a 

4
7 

Prievidza  

Žen
a 

4
8 

Prievidza  

Žen
a 

5
9 

Prievidza  

Žen
a 

8
3 

Prievidza  

Muž 1 Ružomberok  
Muž 3

4 
Šaľa OP Karusel 

Muž 5
6 

Šaľa OP Karusel 

Žen
a 

5
1 

Šaľa OP Karusel 

Žen
a 

6
9 

Šaľa OP Karusel 

Žen
a 

4
9 

Vranov nad 
Topľou 

v karanténnom stredisku 
Pezinok 

Hospitalizovaných je 207 pacientov, u 82 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené a 125 pacientov čaká na 
výsledky testov. Na JIS je sedem pacientov, jeden na umelej pľúcnej ventilácii. 

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

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

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

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

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

18. apríla 2020 (72 nových prípadov) 



Pohl
avie 

V
ek 

Okres Poznámka 

Muž 3
3 

Bratislava  

Žen
a 

4
4 

Bratislava  

Muž 2
5 

Brezno  

Muž 6
2 

Dolný Kubín  

Muž 5
5 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

4
4 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

4
7 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

5
2 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
7 

Košice  

Muž 2
8 

L. Mikuláš  

Žen
a 

2
6 

L. Mikuláš  

Muž 5
3 

Martin  

Žen
a 

1
6 

Martin  

Žen
a 

2
8 

Martin  

Žen
a 

3
4 

Martin  

Žen
a 

4
0 

Martin  

Žen
a 

4
2 

Martin  

Žen
a 

4
6 

Martin  

Žen
a 

5
1 

Martin  

Žen
a 

5
3 

Martin  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Žen
a 

5
6 

Martin  

Žen
a 

5
7 

Martin  

Žen
a 

6
1 

Martin  

Žen
a 

5 Námestovo  

Muž 5
3 

Pezinok  

Muž 5
6 

Pezinok  

Žen
a 

8
0 

Pezinok  

Muž 5
8 

Prievidza  

Žen
a 

2
7 

Prievidza  

Žen
a 

5
2 

Prievidza  

Muž 4
6 

Revúca  

Muž 2 Ružomberok  



3 
Muž 7

3 
Ružomberok  

Muž 7
5 

Stará 
Ľubovňa 

 

Žen
a 

5
8 

Turč. Teplice  

Žen
a 

5
8 

Tvrdošín  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Muž 4
2 

Ružomberok neznámy, vyšetrený v 
Ružomberku 

Muž 2
8 

Martin DSS 

Muž 4
0 

Martin DSS 

Muž 7
0 

Martin DSS 

Muž 7
2 

Martin DSS 

Muž 7
4 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

5
4 

Martin DSS 

Žen
a 

6
1 

Martin DSS 

Žen
a 

6
3 

Martin DSS 

Žen
a 

6
6 

Martin DSS 

Žen
a 

7
0 

Martin DSS 

Žen
a 

7
2 

Martin DSS 

Žen
a 

8
0 

Martin DSS 

Žen
a 

8
1 

Martin DSS 

Žen
a 

8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

8
4 

Martin DSS 

Žen
a 

8
6 

Martin DSS 

Žen
a 

8
7 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
9 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

– Martin DSS, vek neznámy 

Žen
a 

4
4 

Košice – 
okolie 

OP Karusel 

Muž 2
1 

Revúca OP Karusel 



Žen
a 

5
4 

Revúca OP Karusel 

Muž 1
3 

Rim. Sobota OP Karusel 

Muž 2
8 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

4
6 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

7
8 

Spišská N. 
Ves 

OP Karusel 

Muž 3
6 

Čadca v karanténnom stredisku Modra 

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

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

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

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

17. apríla 2020 (40 nových prípadov) 
Pohlavie V

ek 
O

kres 
Pozná

mka 
Muž 2

6 
  

B. Bystrica    
Muž 3

3 
  

Bratislava    
Muž 3

5 
  

Bratislava    
Žena 5

3 
  

Bratislava    
Žena 2

3 
  

Ilava    
Žena 6

7 
  

Ilava    
Muž 4

4 
  

Košice – okolie    
Muž 2

4 
  

Kys. Nové Mesto    
Muž 1

7 
  

Martin    
Žena 4

3 
  

Martin    
Muž 2

3 
  

Michalovce    
Žena 2

0 
  

Michalovce    
Žena 2

4 
  

Nové Zámky    



Žena 3
6 

  

Nové Zámky    
Žena 5

0 
  

Nové Zámky    
Žena 8

1 
  

Poprad    
Muž 7

8 
  

Prievidza    
Muž 3

3 
  

Púchov    
Žena 6

7 
  

Revúca    
Žena 2

3 
  

Senica    
Muž 5

3 
  

Skalica    
Žena 4

7 
  

Skalica    
Muž 2

1 
  

Stará Ľubovňa    
Žena 2

8 
  

Stará Ľubovňa    
Muž 1

0 
  

Trnava    
Muž 6

0 
  

Trnava    
Žena 6

2 
  

Trnava    
Muž 3

0 
  

Zlaté Moravce    
Muž 4

4 
  

Zlaté Moravce    
Muž 6

7 
  

Bratislava    
adresa neznáma    
Žena 8

2 
  

Pezinok    
DSS    
Žena 6

1 
  

Stará Ľubovňa    
prekladaná do DSS    



Žena 8   
Michalovce    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Žena 3
7 

  

Michalovce    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Žena 5
3 

  

Revúca    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 4
1 

  

Senec    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 2
1 

  

Michalovce    
v karant. stredisku Modra    
Žena 3

9 
  

Piešťany    
v karant. stredisku Modra    
Muž 3

0 
  

Nitra    
v karant. stredisku 

Poprad 
   

Muž 3
8 

  

Nové Zámky    
v karant. stredisku 

Poprad 
   

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

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

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

16. apríla 2020 (72 nových prípadov) 
Muž 
Bard

ejov 
66 
Muž 
Bratislava 
73 
adresa 

neznáma 
Muž 
Bratisl

ava 
62 
Muž 
Bratisl

ava 



60 
Muž 
Bratisl

ava 
55 
Muž 
Bratislava 
51 
adresa 

neznáma 
Žena 
Bratisl

ava 
44 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
35 
Žena 
Bratisl

ava 
27 
Muž 
Ča

dca 
28 
Muž 
Ča

dca 
25 
Žena 
Dunajská 

Streda 
55 
Žena 
Dunajská 

Streda 
52 
Žena 
Dunajská 

Streda 
40 
Muž 
Dunajská 

Streda 
18 
Muž 
Ko

šice 
47 
Muž 
Ko

šice 
29 
Muž 
Košice – 

okolie 
49 
Žena 



Košice – 
okolie 

36 
Žena 
Levoča 
58 
OP 

Karusel 
Muž 
M

artin 
52 
Muž 
Michal

ovce 
53 
Žena 
Michalo

vce 
49 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
48 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
44 
Žena 
Michalo

vce 
36 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
34 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
31 
OP 

Karusel 
Žena 
Michalo

vce 
28 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
26 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
25 
Muž 



Michalo
vce 

23 
OP 

Karusel 
Žena 
Michal

ovce 
14 
Žena 
Pezi

nok 
85 
DS

S 
Muž 
Pezi

nok 
64 
Žena 
Pezi

nok 
30 
Muž 
Pezi

nok 
22 
Muž 
Pezi

nok 
21 
Žena 
Pr

ešov 
68 
Muž 
Pr

ešov 
65 
Muž 
Prievi

dza 
64 
Žena 
Prievi

dza 
56 
Žena 
Prievidza 
53 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
48 
Žena 
Prievidza 
47 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
45 
Žena 
Prievidza 



43 
adresa 

neznáma 
Muž 
Prievi

dza 
42 
Muž 
Prievidza 
37 
v karant. stredisku 

Piešťany 
Žena 
Prievi

dza 
33 
Žena 
Rožň

ava 
60 
Muž 
Rožň

ava 
57 
Muž 
Rožň

ava 
53 
Muž 
Rožň

ava 
41 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Muž 
Sabi

nov 
42 
Žena 
Sobra

nce 
46 
Muž 
Spišská Nová 

Ves 

49 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

36 
OP Karusel 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

27 
Žena 
Stro

pkov 
47 
Žena 
Treb



išov 
28 
Žena 
Treb

išov 
27 
Žena 
Treb

išov 
26 
Žena 
Trn

ava 
47 
Muž 
Tvrd

ošín 
33 
Muž 
Vranov nad Topľou 
40 
v karant. stredisku 

Lešť 
Muž 
Vranov nad 

Topľou 
27 
Muž 
Vranov nad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. apríla 2020 (28 nových prípadov) 
Pohlavie 

 Vek 

Názov 
okresu 

Pozná
mka 

Muž 
5 
Bratisl

ava 
Muž 
24 
Bratisl

ava 
Muž 
62 
Bratisl

ava 



Žena 
37 
Bratisl

ava 
Muž 
78 
Liptovský 

Mikuláš 
Muž 
81 
Ko

šice 
Žena 
92 
Se

nec 
Žena 
55 
Spišská Nová 

Ves 

Žena 
67 
Nové 

Zámky 
Muž 

 5
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 3
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 5
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
58 
Pezi

nok 
Žena 

 5
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
3 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
4 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
9 

Pezi D



nok SS 
Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
7 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 9
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
39 
Rožň

ava 
Muž 
40 
Zlaté 

Moravce 
Muž 
18 
Spišská Nová 

Ves 

Muž 
42 
Trn

ava 
Žena 
34 
Vranov nad 

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

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

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

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

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

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

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

okresu 
Poznámk

a 
Muž 



3
7 

N
itra 

Žena 
58 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
61 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
39 
Košice – okolie 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

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

Financie 
Žena 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
69 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
66 
Pezi

nok 
DS



S 
Žena 
89 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
10 
Pr

ešov 
Muž 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
64 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
60 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 



Pezi
nok 

DS
S 

Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
73 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
52 
Košice 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
49 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
92 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
77 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
67 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 



DS
S 

Muž 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
38 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
72 
Pezi

nok 
DS



S 
Žena 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
65 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
44 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
26 
Námest

ovo 
Muž 
43 
Brezno 
v karanténnom stredisku 

Lešť 
Žena 
64 
Michal

ovce 
Žena 
95 
Košice – 

okolie 
Muž 
56 
Košice – 

okolie 
Žena 
49 
Pezi

nok 
Muž 
27 
Bard

ejov 
Žena 



64 
Dolný 

Kubín 
Muž 
76 
Pezin

ok 
DSS 

nový 
Muž 
31 
Bratisl

ava 
Žena 
23 
Banská 

Bystrica 
Žena 
78 
Bratisl

ava 
Žena 
86 
Bratisl

ava 
Žena 
88 
Bratisl

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

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

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

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

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

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

12. apríla 2020 (27 nových prípadov) 
- Muž 31 – okres Košice okolie 
- Žena 28 – okres Nitra v karanténnom stredisku 
- Muž 41 – okres Martin v karanténnom stredisku 
- Žena 59 – okres Čadca v karanténnom stredisku 
- Žena 29 – okres Brezno v karanténnom stredisku 
- Žena 68 – okres Humenné 
- Žena 30 – okres Zlaté Moravce v karanténnom stredisku 
- Žena 46 – okres Bratislava v karanténnom stredisku 
- Žena 50 – okres Nové Zámky v karanténnom stredisku 
- Žena 27 – okres Trebišov v karanténnom stredisk 
- Žena 50 – okres Považská Bystrica v karanténnom stredisku 
- Žena 25 – okres Malacky 
- Žena 58 – okres Sobrance 
- Žena 53 – okres Martin 
- Žena 34 – okres Námestovo v karanténnom stredisku 
- Muž 45 – okres Prievidza v karanténnom stredisku 
- Muž 40- okres Michalovce 
- Muž 47 – okres Krupina v karanténnom stredisku 
- Muž 59 – okres Bratislava 
- Žena 43 – okres Vranov nad Topľou 
- Žena 59 – okres Čadca v karanténnom stredisku 
- Žena 32 – okres Brezno v karanténnom stredisku 



- Muž 35 – okres Sabinov 
- Žena 41 – okres Brezno 
- Žena 20 – okres Poprad 
- Žena 57 – okres Poprad 
- Žena 19 – okres Kežmarok v karanténnom stredisku 
Z celkového počtu nedeľných 1 324 testov štátne laboratóriá urobili 926 testov, zachytili 24 pozitívnych osôb, 

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

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

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

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

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

11. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Komárno v karanténnom stredisku 

Žen
a 

3
2 

Rimavská 
Sobota 

 

Žen
a 

3
6 

Považská 
Bystrica 

v karanténnom stredisku 

Muž 4
9 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 3
9 

Vranov nad 
Topľou 

 

Žen
a 

2
1 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Muž 3
0 

Ružomberok v karanténnom stredisku 

Muž 1
8 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 3
5 

Prievidza v karanténnom stredisku 

Muž 8
0 

Považská 
Bystrica 

 

Žen
a 

1
5 

Michalovce neznáma vyšetrená v 
Michalovciach 

Žen
a 

2
0 

Bratislava  

Muž 2
4 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Žen
a 

5
4 

Liptovský 
Mikuláš 

neznáma, v karanténnom 
stredisku 

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

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

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

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

10. apríla 2020 (13 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen 4 Spišská Nová  



a 5 Ves 

Žen
a 

4
1 

Bratislava  

Muž 3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
0 

Nové Zámky  

Žen
a 

6
2 

Senec  

Žen
a 

7
2 

Žilina  

Žen
a 

2
6 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
4 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Senec  

Žen
a 

6
3 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
7 

Pezinok v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

3
6 

Bratislava  

Žen
a 

9
0 

Pezinok  

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

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

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

9. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Muž 5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 1
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
0 

Košice 

Žen
a 

2
2 

Snina 

Žen
a 

7
3 

Martin 

Muž 4
3 

Košice 

Muž 3
7 

Lučenec 

Žen
a 

5
3 

Piešťany 

Muž 5
1 

Trnava 

Žen
a 

5
1 

Rimavská 
Sobota 

Žen
a 

4
2 

Dunajská 
Streda 

Žen
a 

2
7 

Bratislava 

Muž 3
8 

Bratislava 



Žen
a 

3
8 

Michalovce 

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

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

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

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

8. apríla 2020 (19 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Poznámka 

Muž 4
0 

Zlaté 
Moravce 

 

Muž 3
7 

Prievidza  

Žen
a 

3
1 

Košice  

Muž 4
9 

Martin  

Muž 8
8 

Martin  

Muž 3
8 

Nové Zámky  

Muž 2
2 

Košice  

Muž 5
7 

Trnava  

Žen
a 

2
5 

Malacky  

Muž 1
8 

Trenčín  

Muž 6
0 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 6
6 

Trnava  

Žen
a 

5
9 

Bratislava  

Žen
a 

6
4 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 1
7 

Košice v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

6
5 

Martin  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Muž 6
7 

Košice  

Žen
a 

7
5 

Košice – 
okolie 

 

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

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

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

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

Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 383 mužov a 318 žien. Najviac pozitívnych osôb je vo 
vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 215 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 201, vo 



vekovej kategórii 45 – 59 je to 146 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 95 osôb. Najmenej je 
detí do 14 rokov – celkovo 41 (u 3 osôb nie je uvedený vek). 

7. apríla 2020 (101 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Trenčín  

Muž 8
9 

Trnava  

Muž 3
1 

Levoča  

Žen
a 

3 Trenčín  

Žen
a 

5
4 

Trenčín  

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
9 

Trenčín  

Žen
a 

2
2 

St. Ľubovňa v karanténnej stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Kežmarok  

Žen
a 

4
0 

Košice – okolie  

Muž 6 Košice – okolie  
Muž 5

2 
Piešťany  

Muž 4
7 

Detva  

Muž 4
1 

Žilina  

Žen
a 

7
3 

Poprad  

Žen
a 

5
4 

adresa 
neuvedená 

v karanténnej stanici APZ 
BA 

Muž 1
1 

Bratislava  

Muž 4
5 

Námestovo v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
8 

Brezno v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
3 

Prievidza  

Muž 6
1 

Prievidza  

Muž 5
4 

bez adresy v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
6 

Bratislava  

Muž 8
1 

Prievidza  

Žen
a 

7
5 

Prievidza  

Muž 2
9 

Pezinok  

Žen
a 

3
5 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
7 

Prievidza  

Muž 4
3 

Prievidza v karanténe Gabčíkovo 



Žen
a 

7
1 

Prievidza  

Žen
a 

6
4 

Malacky  

Muž 2
2 

Sabinov v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
5 

Trnava  

Žen
a 

2
4 

Rožňava  

Žen
a 

4
2 

Pezinok  

Žen
a 

5
1 

Prešov  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 5
5 

Bratislava  

Muž 4
1 

Partizánske  

Žen
a 

4
2 

Partizánske  

Muž 5
4 

Trenčín  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

2
2 

Martin v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Topoľčany v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 2
5 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
5 

Bratislava  

Žen
a 

4
3 

Bratislava  

Muž 2
5 

Komárno v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
9 

Bratislava  

Žen
a 

5
4 

Bratislava  

Muž 4
5 

Partizánske v karanténe Gabčíkovo 

Muž 8
4 

Prievidza  

Žen
a 

8
3 

Prievidza  

Žen
a 

6
8 

Bratislava  

Žen
a 

7
6 

Nové Zámky  

Žen
a 

5
9 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 3
0 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
3 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Bratislava  

Muž 2
7 

Vranov nad 
Topľou 

v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2 Prievidza  



4 
Žen

a 
2

8 
Bratislava  

Žen
a 

2
1 

Trnava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

4
4 

Senec  

Žen
a 

4
6 

Malacky  

Žen
a 

2
8 

Pezinok  

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

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

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

6. apríla 2020 (47 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 5
8 

Malacky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
7 

Bratislava v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
4 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
9 

Nitra  

Žen
a 

4
1 

Piešťany  

Muž 3
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
4 

Nitra v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
5 

Trebišov v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
6 

Kežmarok v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

Šaľa  

Muž 2
3 

B.Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 4
2 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
7 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

2
8 

Banská 
Bystrica 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

3
3 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
2 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
8 

Bardejov v karanténnej stanici APZ BA 

Žen 2 Liptovský v karanténnej stanici IVS BA 



a 9 Mikuláš 
Muž 2

4 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 5
0 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

6
1 

Žilina  

Muž 2
8 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
6 

Nové Zámky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
7 

Trnava v Gabčíkove 

Žen
a 

6
4 

Prešov  

Žen
a 

2
0 

Brezno  

Muž 2
1 

Čadca  

Žen
a 

4
8 

Čadca  

Muž 1
7 

B. Bystrica  

Muž 5
5 

B. Bystrica  

Muž 5
4 

Prešov  

Žen
a 

1
4 

Prešov  

Muž 4
0 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 4
0 

Spišská Nová 
Ves 

v Gabčíkove 

Muž 7
7 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
3 

Skalica  

Žen
a 

1
0 

Martin  

Muž 6
7 

Martin  

Muž 4
1 

Bratislava  

Žen
a 

2
7 

Košice adresa neznáma, vyšetrená v 
Košiciach 

Žen
a 

7
7 

B. Bystrica adresa neznáma, vyšetrená v BB 

Celkovo 22 pozititívnych osôb sa nachádza v karanténnom centre. Z celkového počtu 1448 testov za 
pondelok, súkromné laboratóriá urobili 155 testov, u dvoch osôb osôb boli výsledky pozitívne. Štátne laboratóriá 
urobili 1293 testov a zachytili 45 pozitívnych osôb. 

Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 176 pacientov, z toho u 79 bol koronavírus potvrdený, v 97 
prípadoch sa čaká na výsledok testov. Z ochorenia sa už podarilo vyliečiť 8 ľudí, dvaja pacienti chorobe COVID-
19 podľahli. 

Najčastejší výskyt prípadov je v Bratislavskom kraji – 169, nasledujú Prešovský kraj – 81, Žilinský kraj – 76, 
Trenčiansky kraj – 66, Trnavský kraj – 51, Košický kraj – 51, Banskobystrický kraj – 48 a Nitriansky kraj s 39 
pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 319 mužov a 262 žien. 

Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 181 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 
rokov, ktorých je celkovo 168, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 123 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je 
pozitívnych 71 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 35. Najviac občanov s pozitívnym výsledkom nad 65 
rokov je v okrese Bratislava – 9 mužov a 9 žien, na celom Slovensku ich je 38 v tomto veku. 

5. apríla 2020 (49 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 3
7 

Košice – okolie  



Žen
a 

1
3 

Nové Zámky  

Muž 4
9 

Prešov  

Muž 4
4 

Košice – okolie v karant. stanici 
Piešťany 

Žen
a 

5
9 

Senec  

Žen
a 

3
0 

Pezinok  

Žen
a 

4
3 

Košice  

Muž 3
3 

Čadca  

Muž 3
6 

Bratislava  

Muž 2
3 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Poprad v karant. stanici 
Piešťany 

Muž 5
6 

Nitra  

Žen
a 

5
9 

Nitra  

Žen
a 

5
5 

Bratislava  

Žen
a 

2
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
0 

Trenčín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
9 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
6 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
7 

Dolný Kubín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
4 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
2 

Levoča v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
2 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
1 

Zvolen v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
8 

Turčianske 
Teplice 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
2 

Prešov v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
3 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
2 

Pezinok v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
5 

Bánovce nad 
Bebr. 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Dolný Kubín v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
0 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
4 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
4 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3 Poltár v karant. stanici APZ 



4 BA 
Žen

a 
2

7 
Banská 

Bystrica 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2 Liptovský 

Mikuláš 
 

Muž 5
3 

Nové Zámky v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
2 

Kežmarok v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

5
6 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

4
8 

Poprad v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
5 

Gelnica v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
1 

Bardejov v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 3
3 

Rimavská 
Sobota 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
9 

Piešťany v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 2
1 

Levoča v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
5 

Brezno v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
4 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

Muž 4
3 

Liptovský 
Mikuláš 

v karant. stanici APZ 
BA 

Väčšina (34) pozitívne testovaných pochádza zo skupiny navrátilcov z rakúskeho Tirolska, ktorí sa vracali 
individuálne na Slovensko, boli však nariadením umiestnení v karanténnych centrách. Celkovo sa v nich 
nachádza 36 pacientov. Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 180 pacientov, z toho u 72 bol 
koronavírus potvrdený, v 108 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Z ochorenia sa už podarilo vyliečiť 8 ľudí. Do 
testovania sú zapojené aj súkromné laboratóriá, doteraz vyšetrili celkovo 2 405 vzoriek. 

Najčastejší výskyt prípadov výskytu je v Bratislavskom kraji – 164, nasledujú Prešovský kraj – 71, Žilinský kraj 
– 70, Trenčiansky kraj – 66, Trnavský kraj – 45, Košický kraj – 45, Banskobystrický kraj – 38 a Nitriansky kraj s 35 
pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 292 mužov a 242 žien. 

Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 169 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 
rokov, ktorých je celkovo 148, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 116 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je 
pozitívnych 65 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 33. Najviac občanov s pozitívnym výsledkom nad 65 
rokov je v okrese Bratislava – 8 mužov a 9 žien, na celom Slovensku ich je 35 v tomto veku. 

4. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Muž 7

6 
Prievidza 

Muž 7
0 

Košice 

Ženy 5
6 

Galanta 

Muž 5
5 

Trenčín 

Muž 4
9 

Stará 
Ľubovňa 

Ženy 4
6 

Košice 

Ženy 3
3 

Košice 

Ženy 2
6 

Partizánsk
e 

Muž 2
6 

Trenčín 

Muž 2
5 

Košice 

Muž 2
5 

Trenčín 

Ženy 2 Košice – 



2 okolie 
Ženy 8 Senec 
Ženy 8 Senec 
Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 171 pacientov, z toho u 63 bol koronavírus potvrdený, v 

108 prípadoch sa čaká na výsledok testov. Z ochorenia sa už podarilo vyliečiť 8 ľudí. Do testovania sú zapojené 
aj súkromné laboratóriá, doteraz vyšetrili celkovo 2238 vzoriek. 

Najčastejší výskyt prípadov je v Bratislavskom kraji – 158, nasledujú Trenčiansky kraj – 63, Žilinský kraj – 62, 
Prešovský kraj – 58, Trnavský kraj – 44, Košický kraj – 41, Nitriansky kraj – 30 a Banskobystrický kraj s 29 
pozitívnymi prípadmi. Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 266 mužov a 219 žien. 

Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 150 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 
rokov, ktorých je celkovo 130, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 106 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je 
pozitívnych 65 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 31. Najviac občanov s pozitívnym výsledkom nad 65 
rokov je v okrese Bratislava – 8 mužov a 9 žien, na celom Slovensku ich je 35 v tomto veku. 

3. apríla 2020 (21 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
6

5 
Žilina 

Muž 5
8 

B. 
Bystrica 

Žen
a 

5
8 

Žilina 

Žen
a 

5
4 

Prešov 

Žen
a 

5
3 

Prievidza 

Muž 5
0 

Košice 

Muž 5
0 

Košice 

Žen
a 

4
8 

Trenčín 

Muž 4
6 

Prievidza 

Muž 4
1 

Kežmarok 

Muž 4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
3 

Prešov 

Muž 3
3 

Trnava 

Muž 3
0 

Michalovc
e 

Muž 2
9 

Skalica 

Muž 2
8 

Brezno 

Žen
a 

2
6 

Trnava 

Muž 2
4 

Bratislava 

Muž 2
4 

Trenčín 

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

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

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

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



2. apríla 2020 (24 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
7

0 
Bratislava 

Muž 5
9 

Piešťany 

Žen
a 

5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 5
2 

Bardejov 

Muž 5
2 

Čadca 

Muž 4
8 

Zlaté 
Moravce 

Muž 4
6 

Piešťany 

Muž 4
2 

Košice 

Žen
a 

4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
8 

Michalovce 

Muž 3
7 

B. Bystrica 

Muž 3
5 

Ružomber
ok 

Muž 3
4 

Kežmarok 

Žen
a 

2
7 

Žilina 

Muž 2
6 

Kežmarok 

Muž 2
6 

L. Mikuláš 

Žen
a 

2
5 

Prievidza 

Muž 2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Zvolen 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
1 

Snina 

Žen
a 

1
6 

Prešov 

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

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

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

1. apríla 2020 (26 nových prípadov) 
- muž, 27, Banská Bystrica 
- muž, 74, Bardejov 
- žena, 72, Bardejov 



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

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

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

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

31. marca 2020 (37 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Žen
a 

5
9 

Bardejov 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
8 

Bratislava 

Žen
a 

8 Bratislava 

Žen
a 

2
2 

Bratislava 

Žen
a 

4
5 

Bratislava 

Žen
a 

5
3 

Bratislava 

Muž 4
9 

Bratislava 

Muž 4
0 

Bratislava 

Muž 5
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
7 

Bratislava 

Muž 5 Bratislava 
Žen

a 
4

1 
Bratislava 

Žen
a 

1
8 

Bratislava 

Muž 4
1 

Bratislava 

Muž 3
3 

Bratislava 

Žen 2 Bratislava 



a 3 
Muž 3

0 
Brezno 

Muž 4
4 

Kežmarok 

Žen
a 

4
6 

Levice 

Muž 5
6 

Liptovský 
Mikuláš 

Muž 5
7 

Nové Zámky 

Žen
a 

2
6 

Nové Zámky 

Muž 4
0 

Piešťany 

Muž 4
1 

Piešťany 

Muž 5
3 

Považská 
Bystrica 

Muž 4
0 

Revúca 

Muž 4
4 

Rimavská 
Sobota 

Muž 3
6 

Sabinov 

Žen
a 

5
7 

Sabinov 

Muž 3
9 

Sabinov 

Muž 3
8 

Sabinov 

Muž 4
7 

Sabinov 

Muž 4
0 

Sabinov 

Muž 3
4 

Sabinov 

Žen
a 

3
0 

Spišská Nová 
Ves 

Muž 3
7 

Trnava 

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

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

30. marca 2020 (27 nových prípadov) 
Pohl

avie 
Vek Názov okresu 

Žen
a 

3 Bánovce nad 
Bebravou 

Muž 29 Bardejov 
Žen

a 
64 Bratislava 

Žen
a 

68 Bratislava 

Muž 68 Bratislava 
Muž 4 Bratislava 
Žen

a 
9 Bratislava 

Žen
a 

43 Čadca 

Muž 24 Galanta 
Žen

a 
23 Hlohovec 

Žen
a 

64 Hlohovec 



Žen
a 

40 Martin 

Žen
a 

54 Michalovce 

Žen
a 

41 Nitra 

Žen
a 

80 Nitra 

Muž 65 Nové Zámky 
Muž 60 Prievidza 
Žen

a 
23 Rožňava 

Žen
a 

27 Rožňava 

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

a 
21 Žiar nad Hronom 

Muž 63 Žilina 
Žen

a 
Nezn

ámy 
Bratislava 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. marca 2020 (12 nových prípadov) 



Na Slovensku pribudlo v utorok 12 nových prípadov nákazy koronavírusom, ide o deväť mužov a tri ženy. 
Celkový počet evidovaných prípadov ochorenia COVID-19 teda stúpol na 216. V stredu to oznámil premiér Igor 
Matovič s tým, že doteraz celkovo 4 200 vyšetrených má negatívny nález. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– muž, Revúca, cestovateľská anamnéza Česká republika 
– žena, ÚNV Ružomberok, cestovateľská anamnéza Česká republika 



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



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

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

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

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

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

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

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

16. marec 2020 (11 nových prípadov) 
– žena a muž, Košice 
– dvaja muži, Svidník 
– žena, Trnava 
– muž, Trenčín 
– muž, Pezinok 
– dieťa, Prešov 
– žena, Rožňava 
– muž, Liptovský Mikuláš 
– muž, Sobrance 
15. marec 2020 (17 nových prípadov) 
– 5 prípadov, Bratislava 
– 5 prípadov (2 muži, 2 muži a 1 dieťa), Trenčín 
– 3 nové prípady, Nitra 
– 2 muži, 2, ženy a 1 dieťa, Trenčín 
– muž, hospitalizovaný v Trnave, po dohode bude prevezený do Bratislavy, má cestovateľskú anamnézu 
– muž, Martin, cestovateľská anamnéza, bol na kongrese v zahraničí 
– žena, Nové Zámky, priamy kontakt s nakazeným, domáca karanténa 



– žena 65 rokov, Banská Bystrica, po kontakte hospitalizovaná 
14. marec 2020 (12 nových prípadov) 
– 4 muži a 3 ženy, Bratislava 
– 1 muž, okres Bytča 
– 1 muž, okres Svidník 
– 2 ženy, okres Senec 
– 1 muž, 7okres Nové Zámky. 
13. marec 2020 (11 nových prípadov) 
– muž, Bratislava, domáca izolácia 
– žena, Košice, domáca izolácia 
– chlapec, 2 roky, bol hospitalizovaný v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, v súčasnosti je v domácej 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 



17. AKTUALIZOVANÉ. HC Slovan Bratislava predstavil veľké posily, 

prichádzajú dvaja slovenskí reprezentanti 
[23.07.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR;ŠPORT.sk (MTV)] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/453904/hc-slovan-bratislava-predstavil-prvu-obrovsku-posilu-prichadza-
slovensky-reprezentat 

 
 

Vedenie hokejového klubu HC Slovan Bratislava podpísalo vo štvrtok zmluvy s dvojicou útočníkov Samuelom 
Bučekom a Branislavom Rapáčom. Informáciu priniesol oficiálny web Slovana. 

AKTUALIZOVANÉ 13:25 
“V osobe Samuela Bučeka získavame mimoriadne talentovaného hokejistu, ktorý má veľký potenciál patriť k 

produktívnym lídrom mužstva. Ide o kreatívneho hráča, ktorý dokáže výborne tvoriť hru v rovnovážnom počte i v 
presilových hrách. Veríme, že tak hrou ako i kanadskými bodmi, pomôže tímu k úspešnej sezóne. Zároveň bude 
hráč ďalej napredovať v hokejovom raste, čím môže napodobniť útočníkov z minulej sezóny, ktorí sa cez Slovan 
dostali do špičkových európskych súťaží,” povedal na adresu Bučeka hlavný tréner Roman Stantien. 

Dvadsaťjedenročný útočník začal s hokejom v mládežníckych kategóriách v Nitre. Už v juniorskom veku sa 
však rozhodol skúsiť hokej v zámorí, kde si dve sezóny odkrútil v špičkových juniorských súťažiach USHL a 
QMJHL. Po návrate na Slovensko sa v sezóne 2018/2019 vrátil do rodnej Nitry, kde sa s 39 strelenými gólmi stal 
najlepším strelcom Tipsport Ligy. V tej istej sezóne sa stal aj najužitočnejším hráčom play off, keď pomohol 
svojmu tímu dostať sa až do finále. 

Minulý ročník začal v najvyššej fínskej súťaži v tíme KooKoo, odkiaľ sa počas roka sťahoval späť do Nitry. V 
drese “corgoňov” patril opäť ku kľúčovým hráčom. V 42 zápasoch zaznamenal 15 gólov a 12 asistencii. 

Buček má za sebou úspešné juniorské šampionáty v drese Slovenska (MS 20 a dva roky predtým MS 18), a 
taktiež už aj pár štartov v reprezentačnom A-tíme. 

PO BUČEKOVI SLOVAN PREDSTAVIL DRUHÉHO REPREZENTANTA 
Branislav Rapáč. Zdroj: facebook.com/hckosice.sk 
Ročnú zmluvu s “belasými” podpísal Branislav Rapáč. Dvadsaťsedemročný útočník, ktorý môže nastupovať 

na oboch krídelných pozíciach, prežil vynikajúce uplynulé dva ročníky v rozličných tímoch najvyššej slovenskej 
suťaže. Vlani patril k lídrom Košíc. V 52 dueloch si na svoje konto pripísal 31 bodov a bol štvrtý najproduktívnejší 
hráč mužstva. Rok predtým dokonca pomohol svojimi 45 bodmi Nitre k postupu do finále play off. 

V oboch spomínaných sezónach si fazónu Branislava Rapáča všimol aj hlavný tréner slovenskej 
reprezentácie Craig Ramsay s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom, ktorí ho povolali do tímu pre 
prípravné turnaje v rámci asociačných zrazov. Za národné mužstvá odohral Rapáč aj svetové šampionáty do 18 a 
20 rokov. 

“Braňo Rapáč sa vo veľmi dobrom svetle ukázal v posledných ročníkoch. Hráč je vo výbornom hokejovom 
veku a má všetky predpoklady na to, aby v drese Slovana nadviazal na svoje produktívne sezóny. Jeho potenciál 
je možné rovnako využiť nielen smerom dopredu, ale aj v poctivej práci pre defenzívu mužstva,” dodal na margo 
hráča poradca a hlavný koordinátor nových vlastníkov HC Slovan Bratislava Maroš Krajči. 

Rapáč si hokejové začiatky odkrútil v rodnej Spišskej Novej Vsi, mládežnícke kategórie dorastu a juniorov 

absolvoval tiež v HC Oceláři Třinec. Na Slovensku si obliekal v mladšom veku tiež dresy Popradu, Martina i 
Piešťan. V sezóne 2015/16 a o rok neskôr si pripísal štarty v najvyššej českej súťaži v tíme HC Dynamo 
Pardubice. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Motorkár sa mimo obce rútil 134-kilometrovou rýchlosťou 
[23.07.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; Daniela Marcinová] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22453006/motorkar-sa-mimo-obce-rutil-134-kilometrovou-rychlostou.html 

 
 

Polícia ho zamerala v okrese Spišská Nová Ves. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Polícia v stredu kontrolovala rýchlosť motoristov v okrese Spišská Nová Ves. 

Počas akcie zachytili vo večerných hodinách nezodpovedného motocyklistu, ktorý mimo obce prekročil 
maximálnu povolenú rýchlosť o 44 kilometrov za hodinu (km/h). 

„Nameraná rýchlosť bola 134 km/h,” priblížila polícia na sociálnej sieti. 
[Späť na obsah] 
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19. Jubilejná výstava Milana Kapustu mapuje krásy Tatier a Slovenského krasu 
[23.07.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22453273/jubilejna-vystava-milana-kapustu-mapuje-krasy-tatier-a-
slovenskeho-krasu.html 

 
 

Vernisáž otvorili v Starom Smokovci. 
Jubilejná výstava Milana Kapustu 
(9 fotografií) 
STARÝ SMOKOVEC. Výstava horského fotografa Milana Kapustu pri príležitosti jeho 60. narodenín 

zachytáva krásy Tatier a Slovenského krasu. Vernisáž otvorili vo štvrtok podvečer v Starom Smokovci. 
Autor vystavuje dokopy 44 farebných fotografií a jednu panoramatickú snímku, ktoré zachytávajú časové 

obdobie posledných približne 25 rokov. 
Premiéru výstavy museli odložiť už dvakrát. Dôvodom bola pandémia nového koronavírusu. 
Organizátorom je Tatranská galéria Poprad v spolupráci s mestom Vysoké Tatry. 
Výstava potrvá do 16. septembra. 
K foteniu sa dostal vďaka horolezectvu 
Kapusta sa narodil v Rožňave. Je absolventom Strednej priemyselnej školy geologicko-baníckej v Spišskej 

Novej Vsi. 

Bývalý banský technik sa k fotografovaniu dostal vďaka horolezectvu. 
Okrem Vysokých Tatier má za sebou výstupy na Špicbergoch, Pamíre, v USA v Yosemitskom národnom 

parku, v Alpách a v iných pohoriach Európy. 
Ako amatérsky nadšenec fotografie získal ceny vo viacerých fotosúťažiach od regionálnych cez celoštátne po 

medzinárodné. 
Je nositeľom titulu majster Zväzu slovenských fotografov. 
Jeho fotografiu dostal aj pápež 
Fotografie vystavoval doma i v zahraničí. V roku 2001 bol fotografom Rudolfa Schustera, prezidenta 

Slovenskej republiky 1999 - 2004, počas jeho oficiálnej cesty v krajinách Južnej Ameriky. 
Fotografoval i v Himalájach. Jeho panorámu Tatier dostal darom pápež Ján Pavol II. 
Je tiež spoluautorom fotografií vo viacerých publikáciách. Za knihu Kras - Rožňava a okolie získal kolektív 

autorov v roku 2001 Cenu mesta Rožňava. 
V roku 2005 vydali jeho publikáciu Tatry a v roku 2016 vyšla kniha Tatry a kvety. 
Od roku 1994 je fotoreportérom Tlačovej agentúry Slovenskej republiky v Košiciach, kde aj žije. 
V rámci tohto roka bude možné vidieť Kapustove snímky ešte na jeseň v Poprade počas XXVIII. 

Medzinárodného festivalu horských filmov, a to v čase od 14. do 18. októbra. 
Prezentovať tam budú ďalšie, hlavne čiernobiele fotografie s horolezeckou tematikou z Vysokých Tatier a 

Zádielskej doliny v Slovenskom krase. 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Slovan hlási prvé vážne posily. V útoku bude mať veľký nitriansky talent 
[23.07.2020; pravda.sk; Šport; 00:00; TASR] 

 
https://hokej.pravda.sk/extraliga/clanok/558132-slovan-hlasi-prvu-vaznu-posilu-v-utoku-bude-mat-velky-
nitriansky-talent/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Samuel Buček (v popredí) ešte v drese Nitry. Autor: SITA, Martin Havran 
Vedenie hokejového klubu HC Slovan Bratislava podpísalo vo štvrtok zmluvy s triom útočníkov Samuelom 

Bučekom, Branislavom Rapáčom a Daliborom Bortňákom. Informáciu priniesol oficiálny web Slovana. 
„V osobe Samuela Bučeka získavame mimoriadne talentovaného hokejistu, ktorý má veľký potenciál patriť k 

produktívnym lídrom mužstva. Ide o kreatívneho hráča, ktorý dokáže výborne tvoriť hru v rovnovážnom počte i v 
presilových hrách. Veríme, že tak hrou ako i kanadskými bodmi, pomôže tímu k úspešnej sezóne. Zároveň bude 
hráč ďalej napredovať v hokejovom raste, čím môže napodobniť útočníkov z minulej sezóny, ktorí sa cez Slovan 
dostali do špičkových európskych súťaží,“ povedal na adresu Bučeka hlavný tréner Roman Stantien. 

Dvadsaťjedenročný útočník začal s hokejom v mládežníckych kategóriách v Nitre. Už v juniorskom veku sa 
však rozhodol skúsiť hokej v zámorí, kde si dve sezóny odkrútil v špičkových juniorských súťažiach USHL a 
QMJHL. Po návrate na Slovensko sa v sezóne 2018/2019 vrátil do rodnej Nitry, kde sa s 39 strelenými gólmi stal 
najlepším strelcom Tipsport Ligy. V tej istej sezóne sa stal aj najužitočnejším hráčom play off, keď pomohol 
svojmu tímu dostať sa až do finále. 

Minulý ročník začal v najvyššej fínskej súťaži v tíme KooKoo, odkiaľ sa počas roka sťahoval späť do Nitry. V 
drese „corgoňov“ patril opäť ku kľúčovým hráčom. V 42 zápasoch zaznamenal 15 gólov a 12 asistencii. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22453273/jubilejna-vystava-milana-kapustu-mapuje-krasy-tatier-a-slovenskeho-krasu.html
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Buček má za sebou úspešné juniorské šampionáty v drese Slovenska (MS 20 a dva roky predtým MS 18), a 
taktiež už aj pár štartov v reprezentačnom A-tíme. 

Ročnú zmluvu s „belasými“ podpísal Branislav Rapáč. Dvadsaťsedemročný útočník, ktorý môže nastupovať 
na oboch krídelných pozíciách, prežil vynikajúce uplynulé dva ročníky v rozličných tímoch najvyššej slovenskej 
súťaže. Vlani patril k lídrom Košíc. V 52 dueloch si na svoje konto pripísal 31 bodov a bol štvrtý najproduktívnejší 
hráč mužstva. Rok predtým dokonca pomohol svojimi 45 bodmi Nitre k postupu do finále play off. 

Najlepší hokejisti z každého tímu NHL v histórii 
Fotogaléria 31 fotiek 
+28 
V oboch spomínaných sezónach si fazónu Branislava Rapáča všimol aj hlavný tréner slovenskej 

reprezentácie Craig Ramsay s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom, ktorí ho povolali do tímu pre 
prípravné turnaje v rámci asociačných zrazov. Za národné mužstvá odohral Rapáč aj svetové šampionáty do 18 a 
20 rokov. „Braňo Rapáč sa vo veľmi dobrom svetle ukázal v posledných ročníkoch. Hráč je vo výbornom 
hokejovom veku a má všetky predpoklady na to, aby v drese Slovana nadviazal na svoje produktívne sezóny. 
Jeho potenciál je možné rovnako využiť nielen smerom dopredu, ale aj v poctivej práci pre defenzívu mužstva,“ 
dodal na margo hráča poradca a hlavný koordinátor nových vlastníkov HC Slovan Bratislava Maroš Krajči. 

Rapáč si hokejové začiatky odkrútil v rodnej Spišskej Novej Vsi, mládežnícke kategórie dorastu a juniorov 

absolvoval tiež v HC Oceláři Třinec. Na Slovensku si obliekal v mladšom veku tiež dresy Popradu, Martina i 
Piešťan. V sezóne 2015/16 a o rok neskôr si pripísal štarty v najvyššej českej súťaži v tíme HC Dynamo 
Pardubice. 

Bortňák podpísal s vedením Slovana takisto ročnú zmluvu. „Dalibora predurčujú jeho fyzické parametre na 
tvrdú hru do tela i veľký dôraz pred súperovým bránkoviskom. Dokáže si plniť výborne defenzívne i ofenzívne 
úlohy, navyše nastupuje na kľúčovej pozícii stredného útočníka, no vie zastúpiť aj na krídle. Kvalita a značné 
skúsenosti hráča by mali mužstvu pomôcť v náročných dueloch základnej časti a tiež vo vyraďovacích bojoch. 
Teší ma, že príchodom Dalibora Bortňáka sme skompletizovali trojicu hráčov, ktorí spolu nastupovali dve sezóny 
dozadu a mimoriadne si rozumeli herne i bodovo. Verím, že pri obnovenej spolupráci v Slovane zažijú ďalšiu 
vydarenú sezónu,“ povedal pre hcslovan.sk Krajči. 

Štadióny klubov Tipsport Ligy 
Fotogaléria 11 fotiek 
+8 
Dvadsaťdeväťročný rodák z Prešova má bohaté skúsenosti s extraligovým hokejom. V najvyššej slovenskej 

súťaži odohral uplynulých šesť sezón, z ktorých má dva majstrovské tituly s Banskou Bystricou z ročníkov 
2016/17 a 2017/18, v ktorej bol asistentom kapitána. 

Minulý ročník nastupoval v drese HC Košice, kde nazbieral 18 bodov. Lepšie vyšla Bortňákovi sezóna 
predtým, keď si v Nitre pripísal do štatistík vrátane play off 35 bodov. V minulosti si vyskúšal aj českú extraligu v 
drese Liberca. Národný dres obliekol na MS hráčov do 18 a 20 rokov, štarty si na rôznych turnajoch pripísal aj za 
A-tím SR. 

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku. Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej 
verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie 
užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas. 

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

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník 
[Späť na obsah] 
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Na archívnej snímke sprava Jakub Urbánek (Slovan), Martin Jakúbek (Nové Zámky), Šimon Petráš (Slovan) a 
Samuel Fereta (Nové Zámky). Foto: TASR - Pavel Neubauer 

Buček má za sebou úspešné juniorské šampionáty v drese Slovenska a taktiež už aj pár štartov v 
reprezentačnom A-tíme. 

,aktualizované 
Bratislava 23. júla (TASR) - Vedenie hokejového klubu HC Slovan Bratislava podpísalo vo štvrtok zmluvy s 

triom útočníkov Samuelom Bučekom, Branislavom Rapáčom a Daliborom Bortňákom. Informáciu priniesol 
oficiálny web Slovana. “V osobe Samuela Bučeka získavame mimoriadne talentovaného hokejistu, ktorý má veľký 
potenciál patriť k produktívnym lídrom mužstva. Ide o kreatívneho hráča, ktorý dokáže výborne tvoriť hru v 
rovnovážnom počte i v presilových hrách. Veríme, že tak hrou ako i kanadskými bodmi, pomôže tímu k úspešnej 
sezóne. Zároveň bude hráč ďalej napredovať v hokejovom raste, čím môže napodobniť útočníkov z minulej 
sezóny, ktorí sa cez Slovan dostali do špičkových európskych súťaží,” povedal na adresu Bučeka hlavný tréner 
Roman Stantien. Dvadsaťjedenročný útočník začal s hokejom v mládežníckych kategóriách v Nitre. Už v 

https://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-slovan-podpisal-rocny-kontr/482396-clanok.html


juniorskom veku sa však rozhodol skúsiť hokej v zámorí, kde si dve sezóny odkrútil v špičkových juniorských 
súťažiach USHL a QMJHL. Po návrate na Slovensko sa v sezóne 2018/2019 vrátil do rodnej Nitry, kde sa s 39 
strelenými gólmi stal najlepším strelcom Tipsport Ligy. V tej istej sezóne sa stal aj najužitočnejším hráčom play 
off, keď pomohol svojmu tímu dostať sa až do finále. Minulý ročník začal v najvyššej fínskej súťaži v tíme 
KooKoo, odkiaľ sa počas roka sťahoval späť do Nitry. V drese “corgoňov” patril opäť ku kľúčovým hráčom. V 42 
zápasoch zaznamenal 15 gólov a 12 asistencii. Buček má za sebou úspešné juniorské šampionáty v drese 
Slovenska (MS 20 a dva roky predtým MS 18), a taktiež už aj pár štartov v reprezentačnom A-tíme. Ročnú 
zmluvu s “belasými” podpísal Branislav Rapáč. Dvadsaťsedemročný útočník, ktorý môže nastupovať na oboch 
krídelných pozíciách, prežil vynikajúce uplynulé dva ročníky v rozličných tímoch najvyššej slovenskej súťaže. 
Vlani patril k lídrom Košíc. V 52 dueloch si na svoje konto pripísal 31 bodov a bol štvrtý najproduktívnejší hráč 
mužstva. Rok predtým dokonca pomohol svojimi 45 bodmi Nitre k postupu do finále play off. V oboch 
spomínaných sezónach si fazónu Branislava Rapáča všimol aj hlavný tréner slovenskej reprezentácie Craig 
Ramsay s generálnym manažérom Miroslavom Šatanom, ktorí ho povolali do tímu pre prípravné turnaje v rámci 
asociačných zrazov. Za národné mužstvá odohral Rapáč aj svetové šampionáty do 18 a 20 rokov. “Braňo Rapáč 
sa vo veľmi dobrom svetle ukázal v posledných ročníkoch. Hráč je vo výbornom hokejovom veku a má všetky 
predpoklady na to, aby v drese Slovana nadviazal na svoje produktívne sezóny. Jeho potenciál je možné rovnako 
využiť nielen smerom dopredu, ale aj v poctivej práci pre defenzívu mužstva,” dodal na margo hráča poradca a 
hlavný koordinátor nových vlastníkov HC Slovan Bratislava Maroš Krajči. Rapáč si hokejové začiatky odkrútil v 
rodnej Spišskej Novej Vsi, mládežnícke kategórie dorastu a juniorov absolvoval tiež v HC Oceláři Třinec. Na 

Slovensku si obliekal v mladšom veku tiež dresy Popradu, Martina i Piešťan. V sezóne 2015/16 a o rok neskôr si 
pripísal štarty v najvyššej českej súťaži v tíme HC Dynamo Pardubice. Bortňák podpísal s vedením Slovana 
takisto ročnú zmluvu. “Dalibora predurčujú jeho fyzické parametre na tvrdú hru do tela i veľký dôraz pred 
súperovým bránkoviskom. Dokáže si plniť výborne defenzívne i ofenzívne úlohy, navyše nastupuje na kľúčovej 
pozícii stredného útočníka, no vie zastúpiť aj na krídle. Kvalita a značné skúsenosti hráča by mali mužstvu 
pomôcť v náročných dueloch základnej časti a tiež vo vyraďovacích bojoch. Teší ma, že príchodom Dalibora 
Bortňáka sme skompletizovali trojicu hráčov, ktorí spolu nastupovali dve sezóny dozadu a mimoriadne si rozumeli 
herne i bodovo. Verím, že pri obnovenej spolupráci v Slovane zažijú ďalšiu vydarenú sezónu,” povedal pre 
hcslovan.sk Krajči. Dvadsaťdeväťročný rodák z Prešova má bohaté skúsenosti s extraligovým hokejom. V 
najvyššej slovenskej súťaži odohral uplynulých šesť sezón, z ktorých má dva majstrovské tituly s Banskou 
Bystricou z ročníkov 2016/17 a 2017/18, v ktorej bol asistentom kapitána. Minulý ročník nastupoval v drese HC 
Košice, kde nazbieral 18 bodov. Lepšie vyšla Bortňákovi sezóna predtým, keď si v Nitre pripísal do štatistík 
vrátane play off 35 bodov. V minulosti si vyskúšal aj českú extraligu v drese Liberca. Národný dres obliekol na MS 
hráčov do 18 a 20 rokov, štarty si na rôznych turnajoch pripísal aj za A-tím SR. 

[Späť na obsah] 
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