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1. Z minulosti vidím radšej to dobré 
[30.07.2020; TV Svet; rozhovor; s. 2,3,4,5; Kristína Kúdelová] 

 
 

„Aj ja som niekedy unavený a padne na mňa depka. Ale keď ju necítim, som plný očakávaní a nápadov. A 
teším sa, že keď sa obzriem, sú za nami vydarené veci. Veď to tak vôbec nemuselo byť. Mohli by sme sa obzrieť 



a vidieť len, že všetko bol strašný omyl,“ hovorí MEKY ŽBIRKA. Film Meky, ktorý o ňom nakrútil český režisér 
Šimon Šafránek, ukázal, že hoci má v oboch krajinách nekonfliktný obraz, nie všetky veci boli v jeho osobnom 
alebo hudobnom živote jednoduché. Väčšina z nich bude pre divákov neznáma, napríklad to, ako prežíval smrť 
staršieho brata Jasona, nacionalizmus namierený aj proti jeho žene Katke alebo to, čo zostalo nevypovedané 
medzi ním a Lacom Lučeničom. Film je práve v kinách. 

*Režisér filmu Šimon Šafránek povedal, že takmer nikto o vás nič nevie. Prečo sa to stalo? Strážite si svoje 
súkromie? 

Vždy, keď som robil nejaký rozhovor, alebo keď o mne Honza Vedral išiel písať knihu, zobral som si so sebou 
albumy. Robil som to preto, aby tým bola téma daná: budeme sa rozprávať o hudbe. Boli aj také obdobia, keď pri 
novom albume firma hľadala nejaké zaujímavé informácie, ktoré by ho mohli sprevádzať. No nikdy som na to 
neskočil. Nezlomil si si nohu? Nezlomil. 

*Ale keď ste okuliare vymenili za kontaktné šošovky, to sa predsa rozoberalo, nie? 
To áno, to bol imidž. Odložené okuliare boli veľký zlom. No nikdy som nevyťahoval témy, ktoré by boli úplne 

mimo. Nevidím v tom zmysel, odkláňa to pozornosť od toho, o čo sa snažím. A to, o čo sa snažím, je veľmi 
jednoduché. Kedysi sme s Modusom chceli čo najlepšie zahrať svoj repertoár, repertoár, ktorý sme sa naučili. 
Potom sme k tomu pridali túžbu skladať vlastné pesničky, najprv Janka Lehotského - a nakoniec tie, ktoré som si 
už začal skladať sám. 

Samozrejme, hrozí, že to niekoho nebude zaujímať, ale s tým som sa zmieril. Ľudia majú radi príbehy z 
pozadia tvorby, vy nie? 

Chápem a v deväťdesiatych rokoch to bolo takmer nevyhnutné. Dobre, máte pesničku, ale teraz chceme 
príbeh. Považovalo sa za naivitu prezentovať novú pieseň a nemať k nej príbeh. Aký príbeh máte na mysli? Nikdy 
som nevedel. Preto môžem niekomu pripadať nudný alebo len ako nejaký chlapík v okuliaroch. 

Raz som sa mal s jedným americkým hudobníkom stretnúť na Ruskej ulici v Prahe, robil mi aranžmány. 
Hádzal som mu kamienky do okna, aby som mu dal najavo, že už som tam. No on čakal hudobníka. 

Takže, keď sa pozrel z okna a uvidel mňa, povedal si: To nie je on. A odišiel. Pol hodiny som tie šutre hádzal 
do okna. To nemôže byť on. Stojí tam nejaký pán v okuliaroch - to nemôže byť hudobník. 

*Chceli ste mať teraz nejako pod kontrolou, aký film o vás Šimon Šafránek nakrúti? 
Šimon si všimol, že mne je jedno, či je kamera zapnutá, alebo vypnutá. Lebo keď už sa stretneme, vety 

padajú bez ohľadu na to, čo robí kameraman. Vôbec ma nekočíroval, ani ja jeho. Nechcel som sa mu vŕtať v jeho 
vlastnom diele. Takto som sa naučil pristupovať aj k spolupracovníkom v hudbe, snažím sa, aby mali všetci 
rozviazané ruky. Aby mohli tvoriť. V tomto prípade to v Šimonovi možno až vyvolalo nervozitu. Nevidel som 
žiadne verzie filmu, prišiel som až na projekciu finálnej verzie v Českej televízii, keď sa už sotva dalo čosi 
ovplyvniť. Je to teda jeho film o mne. 

Vo filme je niekoľko ukážok z rozhovorov, ktoré s vami robili ešte v socializme. Ako sa vtedy s médiami 
pracovalo? Snažili sa vás novinári držať v istých neškodných mantineloch? 

Novinári mali sami nad sebou kontrolu, vedeli, že nemá zmysel priniesť článok, ktorý by mal titulok: 
Nenávidím Sovietsky zväz. To by asi nevyšlo. Stalo sa aj, že moje slová celkom výrazne zoškrtali. 

Možno, že dnes by som sa čudoval, keby som si našiel tento rozhovor v novinách a takmer nič by z neho 
nezostalo. Ale keď som sa vtedy nečudoval, že sedím v Carltone a nemôžem ísť do Viedne, prečo by som sa 
čudoval, že ma cenzurujú? Žili sme v inom svete, ostnaté drôty sme mali v hlave. Nečudovali sme sa toľkým 
veciam, ktoré by dnes môj syn neakceptoval. 

*Ako ste prežívali, keď ste sa dostali prvýkrát do médií? 
Modus víťazí. Tu neďaleko na korze bol stánok, kde som si kúpil sedem Večerníkov naraz. Bolo to v máji 

1969, v Bratislave bol druhý beatový festival a toto bolo v titulku. Modus víťazí. Bola tam aj prvá zmienka o mne. 
*A potom už prišiel rýchly nástup? 
Nie, nie. Nás ako rockovú kapelu nemohol čakať žiadny rýchly nástup. Hoci sme to ešte vtedy netušili, pretože 

normalizácia postupovala nebadane. Šlo to pomaly, ľudia sa v máji 1969 ešte stále slobodne vyjadrovali. Ale 
skrutka sa už zaťahovala. V každom prípade, ja som mal šestnásť rokov a ešte som veľa vecí nevnímal. 
Pamätám si, že keď sme dostali angažmán v bratislavskom V-klube, mal som nohavice s veľmi nízkym pásom. 
Nemal som ešte okuliare, bol som vo vestičke. Stala sa osudová vec, za stĺpom stál Janko Lehotský a počul ma 
spievať pesničku od Bee Gees. Vtedy si ma vytypoval. 

Ak to bol nástup, tak potom preto, že tam nás musel niekde vidieť legendárny švajčiarsky manažér Charlie 
Mano. A tak sme sa dostali hrať do Švajčiarska. 

*Vedel okrem vás ešte niekto cudzí jazyk? 
Vlado Kaššay bol lingvista. Všetci sme boli trochu nervózni, on bol prvý, kto sa Charliemu Manovi prihovoril. 

Keď sme vystúpili z vlaku, podal mu ruku a povedal: Auf Wiedersehen. Nevedel, či sme vtipkári, takto perfektne 
sme sa zoznámili. 

A keď sme mali drink na privítanie, Vlado pokračoval. Štrngli sme si, a on z neznámych dôvodov povedal: 
Good night. V každom prípade, Švajčiarsko bolo pre mňa životná skúsenosť. 

*V čom? 
Boli sme v mestečku Gstaad, oddelení od všetkého. Prišiel za nami šéf podniku, ukázal mi platne a gramofón, 

vraj tam môžem celý deň byť. Učil som sa tam kompletné repertoáry, navyše, bol som v krajine, ktorá bola 
absolútne zorganizovaná. Dnes žijeme turbulentné časy, všetko sa stále mení - keby mi dal niekto otázku, aby 
som jedným slovom vyjadril, ako by naša krajina mohla fungovať, musel by som povedať Švajčiarsko. 
Dodržiavanie zákonov a pravidiel. To ma tam ten šéf neustále učil. 



Otvoril našu Modus chladničku a uvidel vyhodené, nedopité kokakoly. Das geht nicht. To sa takto nedá. Učil 
nás základné veci, že veci nefungujú len tak. Že nemôžeme len tak nechať naštartované auto, používať výťah 
dlhšie, ako potrebujeme. Tam nikto nezasekol dvere kabelou, aby doň mohol dve hodiny čosi nakladať. 

My sme len vyrazili z Bratislavy a už ma chlapík predbehol cez dve čiary nezmyselným spôsobom. V roku 
1989 som si myslel, že sa to zmení a my sa tiež budeme správať ako vo Švajčiarsku. Dnes vidím, že sa tak 
nespráva ani Británia, ani USA. Len Švajčiarsko zostalo takým ostrovom, kde platí disciplína a dodržujú sa 
zákony. 

*Režiséra Šimona Šafránka prekvapilo, že ste sa zo Švajčiarska vrátili, keď ste tam mohli mať dobrý džob. 
Prekvapilo ho tiež, že ste riskovali a začali sa hrať s elektronikou. Skonštatoval, že robíte nekonvenčné veci. Aj vy 
to tak vidíte? 

Mne to tak nepripadalo. Šimon sa dostal k mojim pesničkám, ktoré sa mu hodili do prvého filmu King Skate. 
Tak ma spoznal z druhej strany. Väčšina ľudí pozná Atlantídu, Biely kvet, on objavil skladby Do člna, Poraď si 
sám, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. 

A vlastne vytvoril pravdivejší obraz toho, čo sme robili. Tvrdí, že sme šli proti vetru, ale nás s Lacom to bavilo. 
Veľmi sme sa v tom dopĺňali. Ja som bol tak trochu redaktor, DJ, prinášal som nové nahrávky. Mali sme tu síce 
ostnaté drôty, ale mali sme zapnuté rakúske rádio Ö3, ktoré hralo moderné, progresívne veci. Human League, 
Depeche Mode, Heaven 17. Američania to potom pomenovali Second British Invasion. 

Vtedy sa prvýkrát objavil sequencer aj drum computer. Roland TR808, ten by som chcel dnes znovu vlastniť, 
komu som ho ja blázon predal. Ach, to je škody. Laco mi vysvetľoval, čo všetko musíme mať. Rýchlo sa vedel 
zorientovať a čo je dôležité, mal to rád. Prinášalo to celkom inú náladu. 

*Ako to vtedy vaši fanúšikovia prijali? 
Aj niektorým hudobníkom sa to zdalo studené. Niečo tam pravidelne ťukalo, uši na to neboli zvyknuté. Niekto 

mi dokonca hovoril: to je len móda. To nerob. Odvodzoval to od názvu Depeche Mode. Lenže my sme vedeli, že 
je to dobré, len sme nemali čas to niekomu vysvetľovať. Veril som, že je to cesta. Moje heslo vtedy bolo, len 
zdochnuté ryby plávajú dolu prúdom. Timing must be right, hovoria Angličania. Ten náš nebol správny, lebo sme 
to celé trochu predbehli. 

*Vo filme Laco Lučenič hovorí, že sa ako producent cítil nedocenený. Morálne aj finančne. Vnímali ste to 
vtedy? 

Laci povedal, čo chcel povedať - ako to on dnes vidí. Ja mám úplne iný pohľad na minulosť aj na ľudí, s 
ktorými som v minulosti robil. Aj tých, ktorí ma kedysi štvali, dnes rád vidím. Mne sa optika mení tak, že si skôr 
vyberám to dobré. 

*Myslíte si, že film bol pre Lučeniča príležitosťou, ako konečne povedať nevypovedané? 
Veď na to Šimon tento film robil. Chcel, aby sa aj moji spolupracovníci vyjadrili. Neviem, v akej nálade zastihol 

Laciho, ja som s ním nikdy tieto veci nepreberal. Ale keď to chcel povedať takto, jednoznačne to do filmu patrí. 
No mne sa to ťažko chápe, pretože ja som skôr typ, čo je stále nažhavený. Samozrejme, aj ja som niekedy 

unavený a padne na mňa depka. Ale keď ju necítim, som plný očakávaní a nápadov. 
A teším sa, že keď sa obzriem, sú za nami vydarené veci. Veď to tak vôbec nemuselo byť. Mohli by sme sa 

obzrieť a vidieť len, že všetko bol strašný omyl. 
*Nerozumiete teda, prečo o vašej spolupráci hovorí tak trochu s trpkosťou? 
Toto experimentovanie ho zastihlo vo skvelej forme. Hral sa s mašinkami a rozumel im. A navyše, robil to rád, 

o tom nepochybujem, s absolútnou láskou. Toto si pamätám. 
*Ako šťastného a spokojného? 
Myslím si, že dostal príležitosť. Jeho tešil každý objav, ktorý urobil a na albume Chlapec z ulice je úplne 

zrejmé, ako sa mu darilo. Od začiatku som cítil, že Laco je perspektíva, preto som sa tak snažil, aby ho Janko 
Lehotský prijal do kapely. 

*Keď ste sa s Lacom Lučeničom spoznali, aké ste mali spoločné témy? 
Platne. To by som vám musel poskytnúť samostatný rozhovor, aby som vám povedal, aký mal k nim vzťah a 

čo všetko vedel. 
*Bolo logické, že sme spolu v Moduse vytvorili dvojicu, myslím, že sme aj spávali spolu v izbe. Pamätám si, 

ako v noci hovoril zo sna: Beatlesi, Holliesi, Kinksi. A spal ďalej. 
Vtedy už aj začal poškuľovať po gitare a vedeli sme, že sa to Jankovi nebude páčiť. Nakoniec k tomu ani 

nedošlo, lebo nás oboch vyhodil z kapely. Asi sme mu už liezli na nervy. Keď si pustíte skladbu She´s Out of 
Control, uvidíte, ako sme si rozumeli. Také niečo sme u Janka hrať nemohli, pretože to nebola úplne jeho hudba. 

*Ako vás vyhodil? 
Dozvedel som sa to v Moskve, keď sme nastupovali do lietadla. Práve mi zrak padol na nápis Exit. Okamžite 

som založil novú kapelu a nazval som ju Exit. 
A povedal som to Lacimu: Laci, už nie sme v Moduse, sme Exit. Pozrel sa na mňa: Nie je to akosi veľa 

informácií naraz? Ťažkým situáciám v živote som vždy čelil tým, že som okamžite urobil protikrok. Aby som si 
nestihol zúfať. 

Takže sme boli Exit, čo som neskôr zmenil na Limit. Akurát sme si neuvedomili, že organizátori koncertov 
budú zmätení a nebudú nás chcieť. Slovkoncert sa pýtal: Vy nechcete Mira Žbirku? Mira Žbirku chceme, ale 
nevieme, kto je Limit. Takže nás uviedli aj s mojím menom. Ten plagát by som chcel mať, bola to pekná farebná 
fotografia. 

*Ako bolo v kapele prijaté, že vaše meno je zvýraznené? 
Vtedy som kapelu aj manažérsky viedol. Mal som skúsenosti už z Modusu, pretože Janko Lehotský na také 

veci nebol stvorený. Vyplácal som tam hudobníkov, vymieňal som, organizoval som hudobníkov. Všetko som 
organizoval. 



*Prosto boss? 
Boss som ani nebol, lebo za toho sa považoval Janko a myslel si, že ja to proste vybavím. Takže po vzniku 

Limitu som vedel, ako má kapela pokračovať. Bol som kapelníkom v tom praktickom zmysle slova. 
Chodil som so zápisníčkom za pani Szabovou do Slovkoncertu, ktorá sa mi vždy vysmievala. Kým som 

vyliezol na posledné poschodie, bol som celkom hotový. Pýtala sa, vy chcete hrať, čo? Tak, mali by sme pre vás 
Spišskú Novú Ves a na druhý deň Kladno. Dnes sa mi zdá ako zázrak, že prišiel režisér Šimon Šafránek a 

považuje za dobré, čo sme hrali. 
A aby sme dopovedali Laca Lučeniča: každý mi navrhoval, aby som hral s niekým iným. Nikto ho nevedel 

doceniť. Prečo to nerobíš s tým alebo tamtým? Laco nebol v kurze ako najlepší aranžér, ale ja som cítil, že lepší 
nie je. Naozaj, nebol docenený. Niektorí ho aj ohovárali, a ja som ho tvrdohlavo obhajoval. Takže keď si Šimon 
Šafránek našiel cestu k Laciho práci, chváli aj mňa. 

*Pochvalou sú pre vás isto aj veľké štadióny. Máte ešte trému, keď vystupujete pred veľkým publikom ako 
naposledy v pražskej O2 aréne? 

Niekedy je to podobné ako v malom priestore, ak si pritom dokážete odmyslieť, že je tam viac ľudí. No v 
poslednom čase som spoznal aj rafinovanejšiu vec: hrám si, vôbec si nič neuvedomujem, a potom mi na druhý 
deň Katka povie: pozeralo sa na to 500-tisíc ľudí. Ty si sa zbláznila, veď ja som sa neučesal. Prečo si mi nič 
nepovedala? 

No ani ona nemohla tušiť. Vysielali sme cez facebook, chceli sme potešiť ľudí, lebo prišla korona a všetci sme 
boli vystresovaní. Myslel som si, že sa na to bude pozerať zopár tisíc ľudí, to áno. Ale 500-tisíc? Tak čo je proti 
tomu O2 aréna? Človeka ešte stále čosi prekvapí. 

*** 
MEKY ŽBIRKA (67) 
21. októbra 1952 sa narodil v Bratislave rodičom Šimonovi Žbirkovi z Trnavej Hory a Ruth Galeovej z 

Londýna. Rodičia sa spoznali v roku 1943 v Londýne, kde otec ako vojak slúžil. 
16 rokov mal, keď ho ako gitaristu angažovala profesionálna kapela. 
1977 bol rok, keď so skupinou Modus, Jankom Lehotským a Marikou Gombitovou získali zlatú Bratislavskú 

lýru za skladbu Úsmev. 
1982 sa stal prvým slovenským Zlatým slávikom po Karlovi Gottovi. 
3 deti má, s prvou manželkou Helgou dcéru Denisu (47), s druhou manželkou Kateřinou dcéru L indu (30) a 

syna Davida (26). Žije v Prahe. 
Foto: archív M. Ž. 
Ako šestnásťročný hrával v bratislavskom vysokoškolskom klube, vo Véčku. Tam si ho vytypoval Janko 

Lehotský. 
Imidž s kontaktnými šošovkami. 
Na festivale v rakúskom Villachu v roku 1982 zvíťazil s pesničkou Love Song (V slepých uličkách), stretol sa 

tam aj s Fridou zo skupiny ABBA. 
S Lacom Lučeničom v roku 1981 založili kapelu Limit a začali sa hrať s elektronikou. 
V Moduse spieval aj s Marikou Gombitovou, v roku 1977 získali zlatú Bratislavskú lýru s pesničkou Úsmev. z 

80. rokov. 
[Späť na obsah] 

 
 

2. V prístavbe kostola bola krčma 
[30.07.2020; Korzár; REGIÓN; s. 6; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

V CENTRE SPIŠSKÝCH VLÁCH OBJAVILI OSÍDLENIE SPRED 1 600 ROKOV 
Najvzácnejší je nález rímskej mince zo štvrtého storočia. 
SPIŠSKÉ VLACHY. Centrum mesta Spišské Vlachy v okrese Spišská Nová Ves bolo osídlené už vo štvrtom 

storočí. Archeológovia objavili nálezy staré 1 600 rokov. Dokladujú život v meste na sklonku sťahovania národov. 
Medzi najstaršie nálezy patrí rímska minca cisára Constantiusa II., ktorý vládol v rokoch 337 – 361 n. l. 

Výskum bývalej radnice 
Archeologický výskum prebiehal od októbra 2019 do marca 2020 v prístavbe kostola Nanebovzatia Panny 

Márie v Spišských Vlachoch. Prístavbu miestni poznajú ako starú radnicu. Išlo o výskum v súvislosti s obnovou 
pamiatky. „Skúmali sme dve sondy. V tej prvej sme odkryli objekt z doby rímskej. Tu sa našla spomínaná minca 
zo 4. storočia. V druhej sme odkryli nálezy, ktoré súviseli s výstavbou a prestavbou objektu. Išlo o staršie vstupy 
do objektu, zvyšky drevenej podlahy z druhej polovice 18. storočia alebo vykurovacie zariadenie objektu,“ 
priblížila vedúca archeologického výskumu Mária Hudáková z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. K ďalším 

patria nálezy drobnej kuchynskej keramiky. Mince poľských a uhorských razieb dokazujú, že priestor sa mohol 
využívať aj ako hostinec. Obchodovanie Spiša s Rímom Rímska minca pre mesto je veľmi významná. Podľa 
archeológa Matúša Hudáka, týchto mincí nie je až tak veľa priamo v objektoch. Má preto významnú historickú 
hodnotu. Minca mohla byť do bývalej radnice vložená ako stavebná obeta. Tie sa dávali do stavieb kvôli istej 
ochrannej funkcii. „Vo štvrtom storočí tu ľudia spracovávali železo. Spiš bol bohatý na túto surovinu. Tento fakt 
nám dokumentuje aj tu nájdená železná troska. Pôvodné konštrukcie objektu boli z dreva. Išlo o nejaké 
nadzemné stavby. Ťažko povedať, v akom boli rozsahu, keďže výskum bol realizovaný len dvoma sondami," 



povedal. Objav mince dokumentuje aj obchod s Rímom. „Je zaujímavé, že zo Západu sa v tom období mince 
dostali až k nám na Spiš. Ako dokázali obchodovať na takú diaľku a využívať tie mince ako platidlo?" zamyslel sa 
Hudák. 

Hostinec s grafitmi 
Sondy odkryli aj vrstvy z obdobia stredoveku a novoveku. „Ukazujú sa tu podlahy aj omietky z tohto obdobia. 

Pôvodná vrstva, po ktorej ľudia chodili, je úplne dole. Pôvodná úroveň terénu bola asi o pol metra nižšie, než je to 
v súčasnosti. Zdvihnutie terénu zapríčinil obrovský požiar koncom 19. storočia, kedy táto budova bola veľmi 
poškodená a murivo bolo použité ako zával. Neskôr bola budova využívaná ako požiarna zbrojnica. Vidieť tu ešte 
aj vstupnú bránu do nej," priblížil archeológ. V rohu sondy je zachovaná pec s vymetacím otvorom. „Slúžila na 
vykurovanie. Predpokladáme, že tu naozaj bola nejaká krčma. Máme tu aj akési nástenné grafity, obrázky 
šibenice a meča. Zrejme sú to pozostatky po hosťoch. Je tu aj vstup do pivnice, kde sa uskladňovalo pivo a víno." 

Mesto plánuje objav sprístupniť návštevníkom 
Najnovšie objavy v meste potešili aj primátora Ľubomíra Fifika (nezávislý). Ten zdôraznil, že je dôležité ukázať 

ich obyvateľom mesta, aby poznali svoju históriu. „V pláne máme zachovať to, na čo radnica slúžila, aby si ju 
mohli pozrieť miestni, ale aj návštevníci mesta. Zaujímavosťou tohto objektu radnice je aj vyhliadka z veže. 
Najnovšie objavy rozšíria ponuku prehliadky,“ uviedol primátor. Starú radnicu zatraktívnia tým, že odkryté vrstvy 
archeologického objavu budú viditeľné pre návštevníkov, spolu s časťou drobných nálezov keramiky. Samotná 
veža je zaujímavá aj tým, že sa v nej nachádzajú vežové hodiny, ktoré sa každý deň ručne naťahujú. Ide o 
vzácnosť, ktorá už v súčasnosti nie je bežná. Archeologický výskum financovalo Ministerstvo kultúry SR. Vyžiadal 
si 21-tisíc eur, spoluúčasť mesta bola vo výške päť percent. TEXT A FOTO: MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

3. 41 nových prípadov nákazy 
[30.07.2020; Šport; ZO SVETA, Z DOMOVA; s. 16; JÁN FELIX] 

 
 

Na Slovensku v utorok pribudlo 41 prípadov nákazy novým koronavírusom. Podľa ÚVZ ide zväčša o 
importované prípady zo zahraničia. Laboratóriá vykonali 2296 testov. Krajina tak celkovo doteraz eviduje 2245 
pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. I „Pozitívne testovanie bolo zachytené v okresoch Bratislava (14), 
Košice (8), Prievidza (7), Myjava (2), Veľký Krtíš (2), Žilina (2), Martin (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Spišská 
Nová Ves (1), Dunajská Streda (1) a Trenčín (1),“ spresňuje ministerstvo zdravotníctva. Pozitívne testovaní boli 

ľudia vo veku od deväť do 67 rokov. Počet vyliečených pacientov na Slovensku stúpol o ďalších 16. Spolu je tak v 
krajine z ochorenia COVID-19 vyliečených 1660 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s 
podozrením naň 25 pacientov, na JIS sú dvaja ľudia, počet úmrtí ostáva na čísle 28. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Z minulosti vidím radšej to dobré 
[30.07.2020; TV OKO; rozhovor; s. 2,3,4,5; Kristína Kúdelová] 

 
 

„Aj ja som niekedy unavený a padne na mňa depka. Ale keď ju necítim, som plný očakávaní a nápadov. A 
teším sa, že keď sa obzriem, sú za nami vydarené veci. Veď to tak vôbec nemuselo byť. Mohli by sme sa obzrieť 
a vidieť len, že všetko bol strašný omyl,“ hovorí MEKY ŽBIRKA. Film Meky, ktorý o ňom nakrútil český režisér 
Šimon Šafránek, ukázal, že hoci má v oboch krajinách nekonfliktný obraz, nie všetky veci boli v jeho osobnom 
alebo hudobnom živote jednoduché. Väčšina z nich bude pre divákov neznáma, napríklad to, ako prežíval smrť 
staršieho brata Jasona, nacionalizmus namierený aj proti jeho žene Katke alebo to, čo zostalo nevypovedané 
medzi ním a Lacom Lučeničom. Film je práve v kinách. 

*Režisér filmu Šimon Šafránek povedal, že takmer nikto o vás nič nevie. Prečo sa to stalo? Strážite si svoje 
súkromie? 

Vždy, keď som robil nejaký rozhovor, alebo keď o mne Honza Vedral išiel písať knihu, zobral som si so sebou 
albumy. Robil som to preto, aby tým bola téma daná: budeme sa rozprávať o hudbe. Boli aj také obdobia, keď pri 
novom albume firma hľadala nejaké zaujímavé informácie, ktoré by ho mohli sprevádzať. No nikdy som na to 
neskočil. Nezlomil si si nohu? Nezlomil. 

*Ale keď ste okuliare vymenili za kontaktné šošovky, to sa predsa rozoberalo, nie? 
To áno, to bol imidž. Odložené okuliare boli veľký zlom. No nikdy som nevyťahoval témy, ktoré by boli úplne 

mimo. Nevidím v tom zmysel, odkláňa to pozornosť od toho, o čo sa snažím. A to, o čo sa snažím, je veľmi 
jednoduché. Kedysi sme s Modusom chceli čo najlepšie zahrať svoj repertoár, repertoár, ktorý sme sa naučili. 
Potom sme k tomu pridali túžbu skladať vlastné pesničky, najprv Janka Lehotského – a nakoniec tie, ktoré som si 
už začal skladať sám. 



Samozrejme, hrozí, že to niekoho nebude zaujímať, ale s tým som sa zmieril. Ľudia majú radi príbehy z 
pozadia tvorby, vy nie? 

Chápem a v deväťdesiatych rokoch to bolo takmer nevyhnutné. Dobre, máte pesničku, ale teraz chceme 
príbeh. Považovalo sa za naivitu prezentovať novú pieseň a nemať k nej príbeh. Aký príbeh máte na mysli? Nikdy 
som nevedel. Preto môžem niekomu pripadať nudný alebo len ako nejaký chlapík v okuliaroch. 

Raz som sa mal s jedným americkým hudobníkom stretnúť na Ruskej ulici v Prahe, robil mi aranžmány. 
Hádzal som mu kamienky do okna, aby som mu dal najavo, že už som tam. No on čakal hudobníka. 

Takže, keď sa pozrel z okna a uvidel mňa, povedal si: To nie je on. A odišiel. Pol hodiny som tie šutre hádzal 
do okna. To nemôže byť on. Stojí tam nejaký pán v okuliaroch – to nemôže byť hudobník. 

*Chceli ste mať teraz nejako pod kontrolou, aký film o vás Šimon Šafránek nakrúti? 
Šimon si všimol, že mne je jedno, či je kamera zapnutá, alebo vypnutá. Lebo keď už sa stretneme, vety 

padajú bez ohľadu na to, čo robí kameraman. Vôbec ma nekočíroval, ani ja jeho. Nechcel som sa mu vŕtať v jeho 
vlastnom diele. Takto som sa naučil pristupovať aj k spolupracovníkom v hudbe, snažím sa, aby mali všetci 
rozviazané ruky. Aby mohli tvoriť. V tomto prípade to v Šimonovi možno až vyvolalo nervozitu. Nevidel som 
žiadne verzie filmu, prišiel som až na projekciu finálnej verzie v Českej televízii, keď sa už sotva dalo čosi 
ovplyvniť. Je to teda jeho film o mne. 

Vo filme je niekoľko ukážok z rozhovorov, ktoré s vami robili ešte v socializme. Ako sa vtedy s médiami 
pracovalo? Snažili sa vás novinári držať v istých neškodných mantineloch? 

Novinári mali sami nad sebou kontrolu, vedeli, že nemá zmysel priniesť článok, ktorý by mal titulok: 
Nenávidím Sovietsky zväz. To by asi nevyšlo. Stalo sa aj, že moje slová celkom výrazne zoškrtali. 

Možno, že dnes by som sa čudoval, keby som si našiel tento rozhovor v novinách a takmer nič by z neho 
nezostalo. Ale keď som sa vtedy nečudoval, že sedím v Carltone a nemôžem ísť do Viedne, prečo by som sa 
čudoval, že ma cenzurujú? Žili sme v inom svete, ostnaté drôty sme mali v hlave. Nečudovali sme sa toľkým 
veciam, ktoré by dnes môj syn neakceptoval. 

*Ako ste prežívali, keď ste sa dostali prvýkrát do médií? 
Modus víťazí. Tu neďaleko na korze bol stánok, kde som si kúpil sedem Večerníkov naraz. Bolo to v máji 

1969, v Bratislave bol druhý beatový festival a toto bolo v titulku. Modus víťazí. Bola tam aj prvá zmienka o mne. 
*A potom už prišiel rýchly nástup? 
Nie, nie. Nás ako rockovú kapelu nemohol čakať žiadny rýchly nástup. Hoci sme to ešte vtedy netušili, pretože 

normalizácia postupovala nebadane. Šlo to pomaly, ľudia sa v máji 1969 ešte stále slobodne vyjadrovali. Ale 
skrutka sa už zaťahovala. V každom prípade, ja som mal šestnásť rokov a ešte som veľa vecí nevnímal. 
Pamätám si, že keď sme dostali angažmán v bratislavskom V-klube, mal som nohavice s veľmi nízkym pásom. 
Nemal som ešte okuliare, bol som vo vestičke. Stala sa osudová vec, za stĺpom stál Janko Lehotský a počul ma 
spievať pesničku od Bee Gees. Vtedy si ma vytypoval. 

Ak to bol nástup, tak potom preto, že tam nás musel niekde vidieť legendárny švajčiarsky manažér Charlie 
Mano. A tak sme sa dostali hrať do Švajčiarska. 

*Vedel okrem vás ešte niekto cudzí jazyk? 
Vlado Kaššay bol lingvista. Všetci sme boli trochu nervózni, on bol prvý, kto sa Charliemu Manovi prihovoril. 

Keď sme vystúpili z vlaku, podal mu ruku a povedal: Auf Wiedersehen. Nevedel, či sme vtipkári, takto perfektne 
sme sa zoznámili. 

A keď sme mali drink na privítanie, Vlado pokračoval. Štrngli sme si, a on z neznámych dôvodov povedal: 
Good night. V každom prípade, Švajčiarsko bolo pre mňa životná skúsenosť. 

*V čom? 
Boli sme v mestečku Gstaad, oddelení od všetkého. Prišiel za nami šéf podniku, ukázal mi platne a gramofón, 

vraj tam môžem celý deň byť. Učil som sa tam kompletné repertoáry, navyše, bol som v krajine, ktorá bola 
absolútne zorganizovaná. Dnes žijeme turbulentné časy, všetko sa stále mení – keby mi dal niekto otázku, aby 
som jedným slovom vyjadril, ako by naša krajina mohla fungovať, musel by som povedať Švajčiarsko. 
Dodržiavanie zákonov a pravidiel. To ma tam ten šéf neustále učil. 

Otvoril našu Modus chladničku a uvidel vyhodené, nedopité kokakoly. Das geht nicht. To sa takto nedá. Učil 
nás základné veci, že veci nefungujú len tak. Že nemôžeme len tak nechať naštartované auto, používať výťah 
dlhšie, ako potrebujeme. Tam nikto nezasekol dvere kabelou, aby doň mohol dve hodiny čosi nakladať. 

My sme len vyrazili z Bratislavy a už ma chlapík predbehol cez dve čiary nezmyselným spôsobom. V roku 
1989 som si myslel, že sa to zmení a my sa tiež budeme správať ako vo Švajčiarsku. Dnes vidím, že sa tak 
nespráva ani Británia, ani USA. Len Švajčiarsko zostalo takým ostrovom, kde platí disciplína a dodržujú sa 
zákony. 

*Režiséra Šimona Šafránka prekvapilo, že ste sa zo Švajčiarska vrátili, keď ste tam mohli mať dobrý džob. 
Prekvapilo ho tiež, že ste riskovali a začali sa hrať s elektronikou. Skonštatoval, že robíte nekonvenčné veci. Aj vy 
to tak vidíte? 

Mne to tak nepripadalo. Šimon sa dostal k mojim pesničkám, ktoré sa mu hodili do prvého filmu King Skate. 
Tak ma spoznal z druhej strany. Väčšina ľudí pozná Atlantídu, Biely kvet, on objavil skladby Do člna, Poraď si 
sám, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. 

A vlastne vytvoril pravdivejší obraz toho, čo sme robili. Tvrdí, že sme šli proti vetru, ale nás s Lacom to bavilo. 
Veľmi sme sa v tom dopĺňali. Ja som bol tak trochu redaktor, DJ, prinášal som nové nahrávky. Mali sme tu síce 
ostnaté drôty, ale mali sme zapnuté rakúske rádio Ö3, ktoré hralo moderné, progresívne veci. Human League, 
Depeche Mode, Heaven 17. Američania to potom pomenovali Second British Invasion. 



Vtedy sa prvýkrát objavil sequencer aj drum computer. Roland TR808, ten by som chcel dnes znovu vlastniť, 
komu som ho ja blázon predal. Ach, to je škody. Laco mi vysvetľoval, čo všetko musíme mať. Rýchlo sa vedel 
zorientovať a čo je dôležité, mal to rád. Prinášalo to celkom inú náladu. 

*Ako to vtedy vaši fanúšikovia prijali? 
Aj niektorým hudobníkom sa to zdalo studené. Niečo tam pravidelne ťukalo, uši na to neboli zvyknuté. Niekto 

mi dokonca hovoril: to je len móda. To nerob. Odvodzoval to od názvu Depeche Mode. Lenže my sme vedeli, že 
je to dobré, len sme nemali čas to niekomu vysvetľovať. Veril som, že je to cesta. Moje heslo vtedy bolo, len 
zdochnuté ryby plávajú dolu prúdom. Timing must be right, hovoria Angličania. Ten náš nebol správny, lebo sme 
to celé trochu predbehli. 

*Vo filme Laco Lučenič hovorí, že sa ako producent cítil nedocenený. Morálne aj finančne. Vnímali ste to 
vtedy? 

Laci povedal, čo chcel povedať – ako to on dnes vidí. Ja mám úplne iný pohľad na minulosť aj na ľudí, s 
ktorými som v minulosti robil. Aj tých, ktorí ma kedysi štvali, dnes rád vidím. Mne sa optika mení tak, že si skôr 
vyberám to dobré. 

*Myslíte si, že film bol pre Lučeniča príležitosťou, ako konečne povedať nevypovedané? 
Veď na to Šimon tento film robil. Chcel, aby sa aj moji spolupracovníci vyjadrili. Neviem, v akej nálade zastihol 

Laciho, ja som s ním nikdy tieto veci nepreberal. Ale keď to chcel povedať takto, jednoznačne to do filmu patrí. 
No mne sa to ťažko chápe, pretože ja som skôr typ, čo je stále nažhavený. Samozrejme, aj ja som niekedy 

unavený a padne na mňa depka. Ale keď ju necítim, som plný očakávaní a nápadov. 
A teším sa, že keď sa obzriem, sú za nami vydarené veci. Veď to tak vôbec nemuselo byť. Mohli by sme sa 

obzrieť a vidieť len, že všetko bol strašný omyl. 
*Nerozumiete teda, prečo o vašej spolupráci hovorí tak trochu s trpkosťou? 
Toto experimentovanie ho zastihlo vo skvelej forme. Hral sa s mašinkami a rozumel im. A navyše, robil to rád, 

o tom nepochybujem, s absolútnou láskou. Toto si pamätám. 
*Ako šťastného a spokojného? 
Myslím si, že dostal príležitosť. Jeho tešil každý objav, ktorý urobil a na albume Chlapec z ulice je úplne 

zrejmé, ako sa mu darilo. Od začiatku som cítil, že Laco je perspektíva, preto som sa tak snažil, aby ho Janko 
Lehotský prijal do kapely. 

*Keď ste sa s Lacom Lučeničom spoznali, aké ste mali spoločné témy? 
Platne. To by som vám musel poskytnúť samostatný rozhovor, aby som vám povedal, aký mal k nim vzťah a 

čo všetko vedel. 
*Bolo logické, že sme spolu v Moduse vytvorili dvojicu, myslím, že sme aj spávali spolu v izbe. Pamätám si, 

ako v noci hovoril zo sna: Beatlesi, Holliesi, Kinksi. A spal ďalej. 
Vtedy už aj začal poškuľovať po gitare a vedeli sme, že sa to Jankovi nebude páčiť. Nakoniec k tomu ani 

nedošlo, lebo nás oboch vyhodil z kapely. Asi sme mu už liezli na nervy. Keď si pustíte skladbu She´s Out of 
Control, uvidíte, ako sme si rozumeli. Také niečo sme u Janka hrať nemohli, pretože to nebola úplne jeho hudba. 

*Ako vás vyhodil? 
Dozvedel som sa to v Moskve, keď sme nastupovali do lietadla. Práve mi zrak padol na nápis Exit. Okamžite 

som založil novú kapelu a nazval som ju Exit. 
A povedal som to Lacimu: Laci, už nie sme v Moduse, sme Exit. Pozrel sa na mňa: Nie je to akosi veľa 

informácií naraz? Ťažkým situáciám v živote som vždy čelil tým, že som okamžite urobil protikrok. Aby som si 
nestihol zúfať. 

Takže sme boli Exit, čo som neskôr zmenil na Limit. Akurát sme si neuvedomili, že organizátori koncertov 
budú zmätení a nebudú nás chcieť. Slovkoncert sa pýtal: Vy nechcete Mira Žbirku? Mira Žbirku chceme, ale 
nevieme, kto je Limit. Takže nás uviedli aj s mojím menom. Ten plagát by som chcel mať, bola to pekná farebná 
fotografia. 

*Ako bolo v kapele prijaté, že vaše meno je zvýraznené? 
Vtedy som kapelu aj manažérsky viedol. Mal som skúsenosti už z Modusu, pretože Janko Lehotský na také 

veci nebol stvorený. Vyplácal som tam hudobníkov, vymieňal som, organizoval som hudobníkov. Všetko som 
organizoval. 

*Prosto boss? 
Boss som ani nebol, lebo za toho sa považoval Janko a myslel si, že ja to proste vybavím. Takže po vzniku 

Limitu som vedel, ako má kapela pokračovať. Bol som kapelníkom v tom praktickom zmysle slova. 
Chodil som so zápisníčkom za pani Szabovou do Slovkoncertu, ktorá sa mi vždy vysmievala. Kým som 

vyliezol na posledné poschodie, bol som celkom hotový. Pýtala sa, vy chcete hrať, čo? Tak, mali by sme pre vás 
Spišskú Novú Ves a na druhý deň Kladno. Dnes sa mi zdá ako zázrak, že prišiel režisér Šimon Šafránek a 

považuje za dobré, čo sme hrali. 
A aby sme dopovedali Laca Lučeniča: každý mi navrhoval, aby som hral s niekým iným. Nikto ho nevedel 

doceniť. Prečo to nerobíš s tým alebo tamtým? Laco nebol v kurze ako najlepší aranžér, ale ja som cítil, že lepší 
nie je. Naozaj, nebol docenený. Niektorí ho aj ohovárali, a ja som ho tvrdohlavo obhajoval. Takže keď si Šimon 
Šafránek našiel cestu k Laciho práci, chváli aj mňa. 

*Pochvalou sú pre vás isto aj veľké štadióny. Máte ešte trému, keď vystupujete pred veľkým publikom ako 
naposledy v pražskej O2 aréne? 

Niekedy je to podobné ako v malom priestore, ak si pritom dokážete odmyslieť, že je tam viac ľudí. No v 
poslednom čase som spoznal aj rafinovanejšiu vec: hrám si, vôbec si nič neuvedomujem, a potom mi na druhý 
deň Katka povie: pozeralo sa na to 500-tisíc ľudí. Ty si sa zbláznila, veď ja som sa neučesal. Prečo si mi nič 
nepovedala? 



No ani ona nemohla tušiť. Vysielali sme cez facebook, chceli sme potešiť ľudí, lebo prišla korona a všetci sme 
boli vystresovaní. Myslel som si, že sa na to bude pozerať zopár tisíc ľudí, to áno. Ale 500-tisíc? Tak čo je proti 
tomu O2 aréna? Človeka ešte stále čosi prekvapí. 

*** 
MEKY ŽBIRKA (67) 
21. októbra 1952 sa narodil v Bratislave rodičom Šimonovi Žbirkovi z Trnavej Hory a Ruth Galeovej z 

Londýna. Rodičia sa spoznali v roku 1943 v Londýne, kde otec ako vojak slúžil. 
16 rokov mal, keď ho ako gitaristu angažovala profesionálna kapela. 
1977 bol rok, keď so skupinou Modus, Jankom Lehotským a Marikou Gombitovou získali zlatú Bratislavskú 

lýru za skladbu Úsmev. 
1982 sa stal prvým slovenským Zlatým slávikom po Karlovi Gottovi. 
3 deti má, s prvou manželkou Helgou dcéru Denisu (47), s druhou manželkou Kateřinou dcéru Lindu (30) a 

syna Davida (26). Žije v Prahe. 
Foto: archív M. Ž. 
Ako šestnásťročný hrával v bratislavskom vysokoškolskom klube, vo Véčku. Tam si ho vytypoval Janko 

Lehotský. 
Imidž s kontaktnými šošovkami. 
Na festivale v rakúskom Villachu v roku 1982 zvíťazil s pesničkou Love Song (V slepých uličkách), stretol sa 

tam aj s Fridou zo skupiny ABBA. 
S Lacom Lučeničom v roku 1981 založili kapelu Limit a začali sa hrať s elektronikou. 
V Moduse spieval aj s Marikou Gombitovou, v roku 1977 získali zlatú Bratislavskú lýru s pesničkou Úsmev. z 

80. rokov. 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Podnet pre korona výdavky starostu Markušoviec dáva NKÚ prokuratúre 
[30.07.2020; Korzár; REGIÓN; s. 8; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

POSLANCI: BOLO TO BEZHLAVÉ MÍŇANIE. VIRÁGH: ŽIADNE VYHODENÉ PENIAZE 
Vzťahy v obci sú napäté, starosta chýbal na posledných rokovaniach. 
MARKUŠOVCE. Porušovanie zákonov o rozpočtových pravidlách a majetku obcí, porušenie povinnosti pri 

správe cudzieho majetku či zneužívanie právomoci verejného činiteľa. K týmto záverom došiel Najvyšší kontrolný 
úrad SR (NKÚ), ktorý sa zaoberal podnetom poslancov obecného zastupiteľstva v Markušovciach v 
Spišskonovoveskom okrese. NKÚ tieto skutočnosti posunul Krajskej prokuratúre v Košiciach, ktorá sa nimi bude 
zaoberať. 

Starosta minul 127-tisíc na korona opatrenia 
Dôvodom podnetu sú výdavky na protiepidemiologické opatrenia v súvislosti s ochorením Covid19, ktoré mala 

obec za dva mesiace. Obecní poslanci sú presvedčení, že starosta Marek Virágh (nezávislý) míňal peniaze 
neefektívne a s majetkom obce nakladal nehospodárne. Rovnaký podnet poslanci podali aj na Okresnú 
prokuratúru v Spišskej Novej Vsi. V obci pritom nezaevidovali ani jeden prípad ochorenia Covid19. Ako už 

Korzár informoval, faktúry, ktoré pred časom obecný úrad zverejnil na svojom webe, dosiahli 127-tisíc eur. A to 
ani zďaleka nie sú všetky výdavky. Poslanci predpokladajú, že táto suma narastie k 200-tisíc eurám. Starosta 
navyše konal bez vedomia a súhlasu obecného zastupiteľstva. V obci ušili 35-tisíc rúšok pri počte 4 500 
obyvateľov. Za prácu obec dala 52-tisíc eur, za materiál 20-tisíc eur. Na stráženie rómskych lokalít išlo z obecnej 
kasy ďalších 32tisíc eur. Obec kúpila šijacie stroje, šesťdesiat nožníc, 82 ochranných štítov, kilometre plátna na 
rúška a tisícky litrov dezinfekcie. 

NKÚ reagoval pružne 
„Urobili sme všetko pre obec, spísali všetky nedostatky a postúpili NKÚ. Ten veľmi pružne zareagoval a poslal 

vec na prokuratúru. Musíme si teraz počkať na ďalší postup orgánov. Je to na nich,“ zdôraznil poslanec Vladimír 
Filinský (Spolu). Poslankyňa Alžbeta Franková (nezávislá) sa domnieva, že podklady pre NKÚ z Markušoviec 
zrejme boli dostatočne výpovedné. „NKÚ potvrdil podozrenie, ktoré sme mali na porušenie viacerých zákonov a 
pravidiel. Chceme sa dopracovať k ďalším krokom a posunúť sa ďalej,“ doplnila Franková. 

Starosta odmieta bezhlavé míňanie 
Starosta Marek Virágh (nezávislý) aj naďalej odmieta, že by peniaze míňal bezhlavo. O porušeniach zákona a 

podnete na NKÚ sa dozvedel od nás. „Pre mňa je to nová informácia. Myslím si, že poslanci vyčkávali. Nerobili 
absolútne nič, neboli v teréne ako ja a nepomáhali. Po vojne je každý generál,“ uviedol starosta. Ako zdôraznil, 
NKÚ či iný kontrolný orgán, ak ho vyzve k súčinnosti, nebude mať s tým problém. „Nemyslím si, že peniaze boli 
vyhodené. Efektivitu pre našu obec vidím v tom, že sme tu nemali ani jeden prípad Covid-19. Pri 2 700 Rómoch a 
680 dôchodcoch je to stopercentná efektivita,“ doplnil. Ako zdôraznil, celé tri týždne počas koronakrízy tvrdo 
pracoval pre obec. „Som zničený. Pracoval som od rána do rána, spal som dve či tri hodinky. Nech si len niekto 
príde a vyskúša si to. Keď to prišlo, nie všetci vedeli, do čoho idú, čo majú robiť. Možno by som aj niečo pomenil, 
čo som urobil, ale neľutujem. Nerobil som nič bez vedomia poslancov. Vedeli, že som v teréne, že kupujem veci, 
faktúry boli zverejnené. Poslanci mali prísť a pomôcť. Viackrát som ich vyzýval, no neprišli,“ doplnil Virágh. Podľa 



neho obec ešte dáva dokopy všetky faktúry. Virágh predpokladá, že pôjde o sumu do 150-tisíc eur. „Zvýšilo sa 
nám aj veľa materiálu. Čo nie je na škodu. Sme pripravení na ďalšiu vlnu,“ zdôraznil. 

Starosta je podľa poslancov nečinný 
Poslanci zverejnili aj otvorený list obyvateľom obce, v ktorom im vysvetlili výdavky v čase koronakrízy aj 

podania na NKÚ a okresnú prokuratúru. Poslanci starostovi vyčítajú aj neaktívny prístup v posledných týždňoch. 
Podľa nich sa nezúčastňuje rokovaní obecných zastupiteľstiev, nechodí na komisie a problém je ho zastihnúť aj 
na obecnom úrade. Poslanci sú presvedčení, že týmto prístupom paralyzuje obec. Navyše nevyplatil peniaze na 
dotácie, ktoré ešte začiatkom marca schválilo obecné zastupiteľstvo. 

Odmieta vyplatiť dotácie, vraj musia šetriť 
„Uznesenia o dotáciách sú podpísané, peniaze nevyplatené. Starosta argumentoval tým, že je potrebné šetriť 

peniaze obce. Na jednej strane dal 127-tisíc na výdavky na Covid-19 a teraz šetrí. Pritom jednotliví žiadatelia o 
dotácie žiadali tisíc či tisícpäťsto eur. Keďže ich nedostali, nemajú na činnosť. Starosta s nami momentálne 
nekomunikuje. Nepodáva žiadne návrhy. Dodnes sme nedostali žiadne informácie z úradu, ktoré sme žiadali,“ 
priblížila Franková. Starosta sa však bráni. Uznal, že nebol na posledných dvoch - troch zastupiteľstvách. 
„Ospravedlnil som sa. V prípade mojej neprítomnosti môže zastupiteľstvo viesť poverená osoba. Bol som 
unavený z toho, čo som ostatné týždne robil. Neviem o tom, že by obec bola počas koronakrízy paralyzovaná,“ 
reagoval Virágh. S vyplatením dotácií problém nemá. Podľa neho uznesenie zo zastupiteľstva, na ktorom boli 
schválené, mu poslanci na podpis dali až na 12. či 13. deň. Mali tak urobiť už na 10. deň. „Nemám problém dať 
peniaze organizáciám, ale poslali mi to na podpis neskoro. Teraz mám dilemu, ako to urobiť. Samozrejme, 
urobím všetko pre to, aby peniaze dostali. Navrhnem zastupiteľstvu zmluvu o dotáciách na opätovné 
prerokovanie. Peniaze na to budú z prebytku hospodárenia,“ dodal starosta. V obci je zvolané zastupiteľstvo na 6. 
augusta. Poslanci sú presvedčení, že starosta sa ho znova nezúčastní. Virágh nám potvrdil, že na rokovaní bude 
prítomný. TEXT A FOTO: MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Z minulosti vidím radšej to dobré 
[30.07.2020; TV OKO; rozhovor; s. 2,3,4,5; Kristína Kúdelová] 

 
 

„Aj ja som niekedy unavený a padne na mňa depka. Ale keď ju necítim, som plný očakávaní a nápadov. A 
teším sa, že keď sa obzriem, sú za nami vydarené veci. Veď to tak vôbec nemuselo byť. Mohli by sme sa obzrieť 
a vidieť len, že všetko bol strašný omyl,“ hovorí MEKY ŽBIRKA. Film Meky, ktorý o ňom nakrútil český režisér 
Šimon Šafránek, ukázal, že hoci má v oboch krajinách nekonfliktný obraz, nie všetky veci boli v jeho osobnom 
alebo hudobnom živote jednoduché. Väčšina z nich bude pre divákov neznáma, napríklad to, ako prežíval smrť 
staršieho brata Jasona, nacionalizmus namierený aj proti jeho žene Katke alebo to, čo zostalo nevypovedané 
medzi ním a Lacom Lučeničom. Film je práve v kinách. 

*Režisér filmu Šimon Šafránek povedal, že takmer nikto o vás nič nevie. Prečo sa to stalo? Strážite si svoje 
súkromie? 

Vždy, keď som robil nejaký rozhovor, alebo keď o mne Honza Vedral išiel písať knihu, zobral som si so sebou 
albumy. Robil som to preto, aby tým bola téma daná: budeme sa rozprávať o hudbe. Boli aj také obdobia, keď pri 
novom albume firma hľadala nejaké zaujímavé informácie, ktoré by ho mohli sprevádzať. No nikdy som na to 
neskočil. Nezlomil si si nohu? Nezlomil. 

*Ale keď ste okuliare vymenili za kontaktné šošovky, to sa predsa rozoberalo, nie? 
To áno, to bol imidž. Odložené okuliare boli veľký zlom. No nikdy som nevyťahoval témy, ktoré by boli úplne 

mimo. Nevidím v tom zmysel, odkláňa to pozornosť od toho, o čo sa snažím. A to, o čo sa snažím, je veľmi 
jednoduché. Kedysi sme s Modusom chceli čo najlepšie zahrať svoj repertoár, repertoár, ktorý sme sa naučili. 
Potom sme k tomu pridali túžbu skladať vlastné pesničky, najprv Janka Lehotského - a nakoniec tie, ktoré som si 
už začal skladať sám. 

Samozrejme, hrozí, že to niekoho nebude zaujímať, ale s tým som sa zmieril. Ľudia majú radi príbehy z 
pozadia tvorby, vy nie? 

Chápem a v deväťdesiatych rokoch to bolo takmer nevyhnutné. Dobre, máte pesničku, ale teraz chceme 
príbeh. Považovalo sa za naivitu prezentovať novú pieseň a nemať k nej príbeh. Aký príbeh máte na mysli? Nikdy 
som nevedel. Preto môžem niekomu pripadať nudný alebo len ako nejaký chlapík v okuliaroch. 

Raz som sa mal s jedným americkým hudobníkom stretnúť na Ruskej ulici v Prahe, robil mi aranžmány. 
Hádzal som mu kamienky do okna, aby som mu dal najavo, že už som tam. No on čakal hudobníka. 

Takže, keď sa pozrel z okna a uvidel mňa, povedal si: To nie je on. A odišiel. Pol hodiny som tie šutre hádzal 
do okna. To nemôže byť on. Stojí tam nejaký pán v okuliaroch - to nemôže byť hudobník. 

*Chceli ste mať teraz nejako pod kontrolou, aký film o vás Šimon Šafránek nakrúti? 
Šimon si všimol, že mne je jedno, či je kamera zapnutá, alebo vypnutá. Lebo keď už sa stretneme, vety 

padajú bez ohľadu na to, čo robí kameraman. Vôbec ma nekočíroval, ani ja jeho. Nechcel som sa mu vŕtať v jeho 
vlastnom diele. Takto som sa naučil pristupovať aj k spolupracovníkom v hudbe, snažím sa, aby mali všetci 
rozviazané ruky. Aby mohli tvoriť. V tomto prípade to v Šimonovi možno až vyvolalo nervozitu. Nevidel som 
žiadne verzie filmu, prišiel som až na projekciu finálnej verzie v Českej televízii, keď sa už sotva dalo čosi 
ovplyvniť. Je to teda jeho film o mne. 



Vo filme je niekoľko ukážok z rozhovorov, ktoré s vami robili ešte v socializme. Ako sa vtedy s médiami 
pracovalo? Snažili sa vás novinári držať v istých neškodných mantineloch? 

Novinári mali sami nad sebou kontrolu, vedeli, že nemá zmysel priniesť článok, ktorý by mal titulok: 
Nenávidím Sovietsky zväz. To by asi nevyšlo. Stalo sa aj, že moje slová celkom výrazne zoškrtali. 

Možno, že dnes by som sa čudoval, keby som si našiel tento rozhovor v novinách a takmer nič by z neho 
nezostalo. Ale keď som sa vtedy nečudoval, že sedím v Carltone a nemôžem ísť do Viedne, prečo by som sa 
čudoval, že ma cenzurujú? Žili sme v inom svete, ostnaté drôty sme mali v hlave. Nečudovali sme sa toľkým 
veciam, ktoré by dnes môj syn neakceptoval. 

*Ako ste prežívali, keď ste sa dostali prvýkrát do médií? 
Modus víťazí. Tu neďaleko na korze bol stánok, kde som si kúpil sedem Večerníkov naraz. Bolo to v máji 

1969, v Bratislave bol druhý beatový festival a toto bolo v titulku. Modus víťazí. Bola tam aj prvá zmienka o mne. 
*A potom už prišiel rýchly nástup? 
Nie, nie. Nás ako rockovú kapelu nemohol čakať žiadny rýchly nástup. Hoci sme to ešte vtedy netušili, pretože 

normalizácia postupovala nebadane. Šlo to pomaly, ľudia sa v máji 1969 ešte stále slobodne vyjadrovali. Ale 
skrutka sa už zaťahovala. V každom prípade, ja som mal šestnásť rokov a ešte som veľa vecí nevnímal. 
Pamätám si, že keď sme dostali angažmán v bratislavskom V-klube, mal som nohavice s veľmi nízkym pásom. 
Nemal som ešte okuliare, bol som vo vestičke. Stala sa osudová vec, za stĺpom stál Janko Lehotský a počul ma 
spievať pesničku od Bee Gees. Vtedy si ma vytypoval. 

Ak to bol nástup, tak potom preto, že tam nás musel niekde vidieť legendárny švajčiarsky manažér Charlie 
Mano. A tak sme sa dostali hrať do Švajčiarska. 

*Vedel okrem vás ešte niekto cudzí jazyk? 
Vlado Kaššay bol lingvista. Všetci sme boli trochu nervózni, on bol prvý, kto sa Charliemu Manovi prihovoril. 

Keď sme vystúpili z vlaku, podal mu ruku a povedal: Auf Wiedersehen. Nevedel, či sme vtipkári, takto perfektne 
sme sa zoznámili. 

A keď sme mali drink na privítanie, Vlado pokračoval. Štrngli sme si, a on z neznámych dôvodov povedal: 
Good night. V každom prípade, Švajčiarsko bolo pre mňa životná skúsenosť. 

*V čom? 
Boli sme v mestečku Gstaad, oddelení od všetkého. Prišiel za nami šéf podniku, ukázal mi platne a gramofón, 

vraj tam môžem celý deň byť. Učil som sa tam kompletné repertoáry, navyše, bol som v krajine, ktorá bola 
absolútne zorganizovaná. Dnes žijeme turbulentné časy, všetko sa stále mení - keby mi dal niekto otázku, aby 
som jedným slovom vyjadril, ako by naša krajina mohla fungovať, musel by som povedať Švajčiarsko. 
Dodržiavanie zákonov a pravidiel. To ma tam ten šéf neustále učil. 

Otvoril našu Modus chladničku a uvidel vyhodené, nedopité kokakoly. Das geht nicht. To sa takto nedá. Učil 
nás základné veci, že veci nefungujú len tak. Že nemôžeme len tak nechať naštartované auto, používať výťah 
dlhšie, ako potrebujeme. Tam nikto nezasekol dvere kabelou, aby doň mohol dve hodiny čosi nakladať. 

My sme len vyrazili z Bratislavy a už ma chlapík predbehol cez dve čiary nezmyselným spôsobom. V roku 
1989 som si myslel, že sa to zmení a my sa tiež budeme správať ako vo Švajčiarsku. Dnes vidím, že sa tak 
nespráva ani Británia, ani USA. Len Švajčiarsko zostalo takým ostrovom, kde platí disciplína a dodržujú sa 
zákony. 

*Režiséra Šimona Šafránka prekvapilo, že ste sa zo Švajčiarska vrátili, keď ste tam mohli mať dobrý džob. 
Prekvapilo ho tiež, že ste riskovali a začali sa hrať s elektronikou. Skonštatoval, že robíte nekonvenčné veci. Aj vy 
to tak vidíte? 

Mne to tak nepripadalo. Šimon sa dostal k mojim pesničkám, ktoré sa mu hodili do prvého filmu King Skate. 
Tak ma spoznal z druhej strany. Väčšina ľudí pozná Atlantídu, Biely kvet, on objavil skladby Do člna, Poraď si 
sám, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. 

A vlastne vytvoril pravdivejší obraz toho, čo sme robili. Tvrdí, že sme šli proti vetru, ale nás s Lacom to bavilo. 
Veľmi sme sa v tom dopĺňali. Ja som bol tak trochu redaktor, DJ, prinášal som nové nahrávky. Mali sme tu síce 
ostnaté drôty, ale mali sme zapnuté rakúske rádio Ö3, ktoré hralo moderné, progresívne veci. Human League, 
Depeche Mode, Heaven 17. Američania to potom pomenovali Second British Invasion. 

Vtedy sa prvýkrát objavil sequencer aj drum computer. Roland TR808, ten by som chcel dnes znovu vlastniť, 
komu som ho ja blázon predal. Ach, to je škody. Laco mi vysvetľoval, čo všetko musíme mať. Rýchlo sa vedel 
zorientovať a čo je dôležité, mal to rád. Prinášalo to celkom inú náladu. 

*Ako to vtedy vaši fanúšikovia prijali? 
Aj niektorým hudobníkom sa to zdalo studené. Niečo tam pravidelne ťukalo, uši na to neboli zvyknuté. Niekto 

mi dokonca hovoril: to je len móda. To nerob. Odvodzoval to od názvu Depeche Mode. Lenže my sme vedeli, že 
je to dobré, len sme nemali čas to niekomu vysvetľovať. Veril som, že je to cesta. Moje heslo vtedy bolo, len 
zdochnuté ryby plávajú dolu prúdom. Timing must be right, hovoria Angličania. Ten náš nebol správny, lebo sme 
to celé trochu predbehli. 

*Vo filme Laco Lučenič hovorí, že sa ako producent cítil nedocenený. Morálne aj finančne. Vnímali ste to 
vtedy? 

Laci povedal, čo chcel povedať - ako to on dnes vidí. Ja mám úplne iný pohľad na minulosť aj na ľudí, s 
ktorými som v minulosti robil. Aj tých, ktorí ma kedysi štvali, dnes rád vidím. Mne sa optika mení tak, že si skôr 
vyberám to dobré. 

*Myslíte si, že film bol pre Lučeniča príležitosťou, ako konečne povedať nevypovedané? 
Veď na to Šimon tento film robil. Chcel, aby sa aj moji spolupracovníci vyjadrili. Neviem, v akej nálade zastihol 

Laciho, ja som s ním nikdy tieto veci nepreberal. Ale keď to chcel povedať takto, jednoznačne to do filmu patrí. 



No mne sa to ťažko chápe, pretože ja som skôr typ, čo je stále nažhavený. Samozrejme, aj ja som niekedy 
unavený a padne na mňa depka. Ale keď ju necítim, som plný očakávaní a nápadov. 

A teším sa, že keď sa obzriem, sú za nami vydarené veci. Veď to tak vôbec nemuselo byť. Mohli by sme sa 
obzrieť a vidieť len, že všetko bol strašný omyl. 

*Nerozumiete teda, prečo o vašej spolupráci hovorí tak trochu s trpkosťou? 
Toto experimentovanie ho zastihlo vo skvelej forme. Hral sa s mašinkami a rozumel im. A navyše, robil to rád, 

o tom nepochybujem, s absolútnou láskou. Toto si pamätám. 
*Ako šťastného a spokojného? 
Myslím si, že dostal príležitosť. Jeho tešil každý objav, ktorý urobil a na albume Chlapec z ulice je úplne 

zrejmé, ako sa mu darilo. Od začiatku som cítil, že Laco je perspektíva, preto som sa tak snažil, aby ho Janko 
Lehotský prijal do kapely. 

*Keď ste sa s Lacom Lučeničom spoznali, aké ste mali spoločné témy? 
Platne. To by som vám musel poskytnúť samostatný rozhovor, aby som vám povedal, aký mal k nim vzťah a 

čo všetko vedel. 
*Bolo logické, že sme spolu v Moduse vytvorili dvojicu, myslím, že sme aj spávali spolu v izbe. Pamätám si, 

ako v noci hovoril zo sna: Beatlesi, Holliesi, Kinksi. A spal ďalej. 
Vtedy už aj začal poškuľovať po gitare a vedeli sme, že sa to Jankovi nebude páčiť. Nakoniec k tomu ani 

nedošlo, lebo nás oboch vyhodil z kapely. Asi sme mu už liezli na nervy. Keď si pustíte skladbu She´s Out of 
Control, uvidíte, ako sme si rozumeli. Také niečo sme u Janka hrať nemohli, pretože to nebola úplne jeho hudba. 

*Ako vás vyhodil? 
Dozvedel som sa to v Moskve, keď sme nastupovali do lietadla. Práve mi zrak padol na nápis Exit. Okamžite 

som založil novú kapelu a nazval som ju Exit. 
A povedal som to Lacimu: Laci, už nie sme v Moduse, sme Exit. Pozrel sa na mňa: Nie je to akosi veľa 

informácií naraz? Ťažkým situáciám v živote som vždy čelil tým, že som okamžite urobil protikrok. Aby som si 
nestihol zúfať. 

Takže sme boli Exit, čo som neskôr zmenil na Limit. Akurát sme si neuvedomili, že organizátori koncertov 
budú zmätení a nebudú nás chcieť. Slovkoncert sa pýtal: Vy nechcete Mira Žbirku? Mira Žbirku chceme, ale 
nevieme, kto je Limit. Takže nás uviedli aj s mojím menom. Ten plagát by som chcel mať, bola to pekná farebná 
fotografia. 

*Ako bolo v kapele prijaté, že vaše meno je zvýraznené? 
Vtedy som kapelu aj manažérsky viedol. Mal som skúsenosti už z Modusu, pretože Janko Lehotský na také 

veci nebol stvorený. Vyplácal som tam hudobníkov, vymieňal som, organizoval som hudobníkov. Všetko som 
organizoval. 

*Prosto boss? 
Boss som ani nebol, lebo za toho sa považoval Janko a myslel si, že ja to proste vybavím. Takže po vzniku 

Limitu som vedel, ako má kapela pokračovať. Bol som kapelníkom v tom praktickom zmysle slova. 
Chodil som so zápisníčkom za pani Szabovou do Slovkoncertu, ktorá sa mi vždy vysmievala. Kým som 

vyliezol na posledné poschodie, bol som celkom hotový. Pýtala sa, vy chcete hrať, čo? Tak, mali by sme pre vás 
Spišskú Novú Ves a na druhý deň Kladno. Dnes sa mi zdá ako zázrak, že prišiel režisér Šimon Šafránek a 

považuje za dobré, čo sme hrali. 
A aby sme dopovedali Laca Lučeniča: každý mi navrhoval, aby som hral s niekým iným. Nikto ho nevedel 

doceniť. Prečo to nerobíš s tým alebo tamtým? Laco nebol v kurze ako najlepší aranžér, ale ja som cítil, že lepší 
nie je. Naozaj, nebol docenený. Niektorí ho aj ohovárali, a ja som ho tvrdohlavo obhajoval. Takže keď si Šimon 
Šafránek našiel cestu k Laciho práci, chváli aj mňa. 

*Pochvalou sú pre vás isto aj veľké štadióny. Máte ešte trému, keď vystupujete pred veľkým publikom ako 
naposledy v pražskej O2 aréne? 

Niekedy je to podobné ako v malom priestore, ak si pritom dokážete odmyslieť, že je tam viac ľudí. No v 
poslednom čase som spoznal aj rafinovanejšiu vec: hrám si, vôbec si nič neuvedomujem, a potom mi na druhý 
deň Katka povie: pozeralo sa na to 500-tisíc ľudí. Ty si sa zbláznila, veď ja som sa neučesal. Prečo si mi nič 
nepovedala? 

No ani ona nemohla tušiť. Vysielali sme cez facebook, chceli sme potešiť ľudí, lebo prišla korona a všetc i sme 
boli vystresovaní. Myslel som si, že sa na to bude pozerať zopár tisíc ľudí, to áno. Ale 500-tisíc? Tak čo je proti 
tomu O2 aréna? Človeka ešte stále čosi prekvapí. 

*** 
MEKY ŽBIRKA (67) 
21. októbra 1952 sa narodil v Bratislave rodičom Šimonovi Žbirkovi z Trnavej Hory a Ruth Galeovej z 

Londýna. Rodičia sa spoznali v roku 1943 v Londýne, kde otec ako vojak slúžil. 
16 rokov mal, keď ho ako gitaristu angažovala profesionálna kapela. 
1977 bol rok, keď so skupinou Modus, Jankom Lehotským a Marikou Gombitovou získali zlatú Bratislavskú 

lýru za skladbu Úsmev. 
1982 sa stal prvým slovenským Zlatým slávikom po Karlovi Gottovi. 
3 deti má, s prvou manželkou Helgou dcéru Denisu (47), s druhou manželkou Kateřinou dcéru Lindu (30) a 

syna Davida (26). Žije v Prahe. 
Foto: archív M. Ž. 
Ako šestnásťročný hrával v bratislavskom vysokoškolskom klube, vo Véčku. Tam si ho vytypoval Janko 

Lehotský. 
Imidž s kontaktnými šošovkami. 



Na festivale v rakúskom Villachu v roku 1982 zvíťazil s pesničkou Love Song (V slepých uličkách), stretol sa 
tam aj s Fridou zo skupiny ABBA. 

S Lacom Lučeničom v roku 1981 založili kapelu Limit a začali sa hrať s elektronikou. 
V Moduse spieval aj s Marikou Gombitovou, v roku 1977 získali zlatú Bratislavskú lýru s pesničkou Úsmev. z 

80. rokov. 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Na východe pribudlo deväť nakazených 
[30.07.2020; Korzár; REGIÓN; s. 5; DANIELA MARCINOVÁ;MONIKA ALMÁŠIOVÁ] 

 
 

Najviac v okrese Košice 
– osem. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Počet nakazených na Slovensku stúpol za posledný deň o ďalších 41 pacientov. 

Laboratóriá ich odhalili spomedzi 2 296 testov. Doposiaľ bolo na Slovensku pozitívne testovaných už 2 245 ľudí, z 
toho je aktívnych 557 prípadov. Najväčší nárast nakazených bol zaznamenaný v Bratislavskom okrese, kde ich 
pribudlo 14. Za ním nasleduje okres Košice s ôsmimi novými prípadmi a Prievidza so siedmimi nakazenými. 

V Košiciach ide o importované prípady 
„Potvrdené prípady ochorenia Covid-19 v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 

(RÚVZ) so sídlom v Košiciach sú podchytené importované prípady zo zahraničia. Ide o štáty Blízkeho východu a 
Rumunsko. Osoby zostali po príchode na územie Slovenska v domácej izolácii. Ochorenie bolo potvrdené u osôb 
vo veku 22, 25, 26, 27, 36, 57 rokov a u dvoch 23-ročných. V epidemiologickom vyšetrovaní sa pokračuje," 
uviedla vedúca oddelenia infekčnej epidemiológie RÚVZ Košice Veronika Tarkovská. V okresoch Martin, Myjava, 
Veľký Krtíš a Žilina evidujú o dvoch pacientov viac a v okresoch Dunajská Streda, Nové Mesto nad Váhom, 
Trenčín a Spišská Nová Ves majú po jednom novom prípade. Za uplynulý deň pribudlo 16 vyliečených, celkovo 

ich je už 1 660, počet úmrtí je dlhodobo nezmenený. V nemocniciach leží 15 pacientov, pričom dvaja z nich sú 
umiestnení na jednotke intenzívnej starostlivosti. Kĺzavý medián je na hodnote 29. DANIELA MARCINOVÁ, 
MONIKA ALMÁŠIOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Starosta Markušoviec minul na korona opatrenia závratnú sumu. NKÚ má 

podnet 
[30.07.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22456283/starosta-markusoviec-minul-na-koronaopatrenia-zavratnu-sumu-
nku-ma-podnet.html 

 
 

Prípad rieši krajská i okresná prokuratúra. 
Na míňanie v Markušovciach si posvietil NKÚ 
(3 fotografie) 
MARKUŠOVCE. Porušovanie zákonov o rozpočtových pravidlách a majetku obcí, porušenie povinnosti pri 

správe cudzieho majetku či zneužívanie právomoci verejného činiteľa. 
K týmto záverom došiel Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ), ktorý sa zaoberal podnetom poslancov obecného 

zastupiteľstva v Markušovciach v Spišskonovoveskom okrese. 
NKÚ tieto skutočnosti posunul Krajskej prokuratúre v Košiciach, ktorá sa nimi bude zaoberať. 
Starosta minul 127-tisíc na korona opatrenia 
Súvisiaci článokV Markušovciach dali na koronu 127-tisíc. Poslanci hovoria o bezhlavom míňaní Čítajte 
Dôvodom podnetu sú výdavky na protiepidemiologické opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19, ktoré 

mala obec za dva mesiace. 
Obecní poslanci sú presvedčení, že starosta Marek Virágh (nezávislý) míňal peniaze neefektívne a s 

majetkom obce nakladal nehospodárne. 
Rovnaký podnet poslanci podali aj na Okresnú prokuratúru v Spišskej Novej Vsi. 

V obci pritom nezaevidovali ani jeden prípad ochorenia Covid-19. 
Ako už Korzár informoval, faktúry, ktoré pred časom obecný úrad zverejnil na svojom webe, dosiahli 127-tisíc 

eur. 
A to ani zďaleka nie sú všetky výdavky. Poslanci predpokladajú, že táto suma narastie k 200-tisíc eurám. 
Starosta navyše konal bez vedomia a súhlasu obecného zastupiteľstva. 
V obci ušili 35-tisíc rúšok pri počte 4 500 obyvateľov. Za prácu obec dala 52-tisíc eur, za materiál 20-tisíc eur. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22456283/starosta-markusoviec-minul-na-koronaopatrenia-zavratnu-sumu-nku-ma-podnet.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22456283/starosta-markusoviec-minul-na-koronaopatrenia-zavratnu-sumu-nku-ma-podnet.html


Na stráženie rómskych lokalít išlo z obecnej kasy ďalších 32-tisíc eur. 
Obec kúpila šijacie stroje, šesťdesiat nožníc, 82 ochranných štítov, kilometre plátna na rúška a tisícky litrov 

dezinfekcie. 
((piano))NKÚ reagoval pružne 
„Urobili sme všetko pre obec, spísali všetky nedostatky a postúpili NKÚ. Ten veľmi pružne zareagoval a poslal 

vec na prokuratúru. Musíme si teraz počkať na ďalší postup orgánov. Je to na nich,“ zdôraznil poslanec Vladimír 
Filinský (Spolu). 

Poslankyňa Alžbeta Franková (nezávislá) sa domnieva, že podklady pre NKÚ z Markušoviec zrejme boli 
dostatočne výpovedné. 

„NKÚ potvrdil podozrenie, ktoré sme mali na porušenie viacerých zákonov a pravidiel. Chceme sa dopracovať 
k ďalším krokom a posunúť sa ďalej,“ doplnila Franková. 

Starosta odmieta bezhlavé míňanie 
Starosta Marek Virágh (nezávislý) aj naďalej odmieta, že by peniaze míňal bezhlavo. 
O porušeniach zákona a podnete na NKÚ sa dozvedel od nás. 
„Pre mňa je to nová informácia. Myslím si, že poslanci vyčkávali. Nerobili absolútne nič, neboli v teréne ako ja 

a nepomáhali. Po vojne je každý generál,“ uviedol starosta. 
Ako zdôraznil, NKÚ či iný kontrolný orgán, ak ho vyzve k súčinnosti, nebude mať s tým problém. 
„Nemyslím si, že peniaze boli vyhodené. Efektivitu pre našu obec vidím v tom, že sme tu nemali ani jeden 

prípad Covid-19. Pri 2 700 Rómoch a 680 dôchodcoch je to stopercentná efektivita,“ doplnil. 
Ako zdôraznil, celé tri týždne počas koronakrízy tvrdo pracoval pre obec. 
„Som zničený. Pracoval som od rána do rána, spal som dve či tri hodinky. Nech si len niekto príde a vyskúša 

si to. Keď to prišlo, nie všetci vedeli, do čoho idú, čo majú robiť. Možno by som aj niečo pomenil, čo som urobil, 
ale neľutujem. Nerobil som nič bez vedomia poslancov. Vedeli, že som v teréne, že kupujem veci, faktúry boli 
zverejnené. Poslanci mali prísť a pomôcť. Viackrát som ich vyzýval, no neprišli,“ doplnil Virágh. 

Podľa neho obec ešte dáva dokopy všetky faktúry. Virágh predpokladá, že pôjde o sumu do 150-tisíc eur. 
„Zvýšilo sa nám aj veľa materiálu. Čo nie je na škodu. Sme pripravení na ďalšiu vlnu,“ zdôraznil. 
Starosta je podľa poslancov nečinný 
Poslanci zverejnili aj otvorený list obyvateľom obce, v ktorom im vysvetlili výdavky v čase koronakrízy aj 

podania na NKÚ a okresnú prokuratúru. 
Poslanci starostovi vyčítajú aj neaktívny prístup v posledných týždňoch. 
Podľa nich sa nezúčastňuje rokovaní obecných zastupiteľstiev, nechodí na komisie a problém je ho zastihnúť 

aj na obecnom úrade. 
Poslanci sú presvedčení, že týmto prístupom paralyzuje obec. 
Navyše nevyplatil peniaze na dotácie, ktoré ešte začiatkom marca schválilo obecné zastupiteľstvo. 
Odmieta vyplatiť dotácie, vraj musia šetriť 
„Uznesenia o dotáciách sú podpísané, peniaze nevyplatené. Starosta argumentoval tým, že je potrebné šetriť 

peniaze obce. Na jednej strane dal 127-tisíc na výdavky na Covid-19 a teraz šetrí. Pritom jednotliví žiadatelia o 
dotácie žiadali tisíc či tisícpäťsto eur. Keďže ich nedostali, nemajú na činnosť. Starosta s nami momentálne 
nekomunikuje. Nepodáva žiadne návrhy. Dodnes sme nedostali žiadne informácie z úradu, ktoré sme žiadali,“ 
priblížila Franková. 

Starosta sa však bráni. Uznal, že nebol na posledných dvoch - troch zastupiteľstvách. 
„Ospravedlnil som sa. V prípade mojej neprítomnosti môže zastupiteľstvo viesť poverená osoba. Bol som 

unavený z toho, čo som ostatné týždne robil. Neviem o tom, že by obec bola počas koronakrízy paralyzovaná,“ 
reagoval Virágh. 

S vyplatením dotácií problém nemá. 
Podľa neho uznesenie zo zastupiteľstva, na ktorom boli schválené, mu poslanci na podpis dali až na 12. či 13. 

deň. Mali tak urobiť už na 10. deň. 
„Nemám problém dať peniaze organizáciám, ale poslali mi to na podpis neskoro. Teraz mám dilemu, ako to 

urobiť. Samozrejme, urobím všetko pre to, aby peniaze dostali. Navrhnem zastupiteľstvu zmluvu o dotáciách na 
opätovné prerokovanie. Peniaze na to budú z prebytku hospodárenia,“ dodal starosta. 

V obci je zvolané zastupiteľstvo na 6. augusta. Poslanci sú presvedčení, že starosta sa ho znova nezúčastní. 
Virágh nám potvrdil, že na rokovaní bude prítomný. 
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Všetko o koronavíruse a ochorení Covid-19 
25 otázok a odpovedí o novom koronavíruse 
Ako postupovať, ak ste sa mohli nakaziť 
Prečo sa môžete chrániť hygienou rúk? 
Funguje ochrana pomocou rúšok a respirátorov? 

[Späť na obsah] 

 
 

9. KTO VYHRAL SO ŽIVOTOM? 
[29.07.2020; Život; napísali ste; s. 5; redakcia] 

 
 

Tajnička z čísla 28. Chateaubriand: V mladosti strácame rozum pre lásku, neskoršie strácame lásku pre 
rozum. 

Po 25 € vyhrali: OĽGA BANDŽUCHOVÁ zo Spišskej Novej Vsi a KAROLÍNA JANIGOVÁ z Prešova. 

— 
VÝHERCOVIA 3. TÝŽDŇA VEĽKEJ LETNEJ SÚŤAŽE 
Ďakujeme všetkým za účasť v súťaži. Všetci, ktorí druhý týždeň súťaže poslali SMS v správnom tvare, boli 

zaradení do žrebovania. Žrebovali sme 23. 7. 2020 a šťastie sa tentoraz usmialo na: 
1x pobyt v penzióne RAMI*** pre 
2 osoby na 2 noci s polpenziou vyhráva 
MELÁNIA JAKUBCOVÁ z Betlanoviec, 2x 1 000-bodový lístok na letné atrakcie v horskom stredisku 

Snowparadise Veľká Rača vyhrávajú 
MAGDALÉNA MITROVÁ z Trebišova a JARMILA ANTEKOVÁ zo Sľažian. 
Gratulujeme, výhercov budeme kontaktovať. Užívajte si leto, čítajte a sledujte nás aj naďalej. Budúci týždeň 

vyžrebujeme opäť troch výhercov a zároveň výhercov veľkého finále, v ktorom máte šancu vyhrať aj hlavnú cenu 
1x osobné motorové vozidlo značky Mitsubishi Space Star. Mená uverejníme v týždenníku Život č. 32. Prajeme 
veľa šťastia. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. 41 nových prípadov nákazy 
[29.07.2020; TV JOJ; Krimi; 19:00; Silvia Mračnová / Monika Šebová] 

 
 

Monika Šebová, moderátorka: “Za včerajšok pribudlo 41 nových prípadov. Najviac v okolí hlavného mesta. 
Potvrdené prípady koronavírusu sú zväčša importované zo zahraničia alebo dohľadané kontakty.” 

Silvia Mračnová, redaktorka: "Laboratóriá vykonali 2 296 testov. Zo 41 potvrdených prípadov je 14 z 
Bratislavského okresu. Osem nakazených potvrdili v okrese Košice a 7 v okrese Prievidza. Dva nové prípady 
majú v okresoch Martin, Myjava, Veľký Krtíš a Žilina. Jeden prípad je Dunajská Streda, Nové Mesto nad Váhom, 
Spišská Nová Ves a Trenčín. Pozitívne testovaní boli ľudia vo veku od 9 do 67 rokov. Stúpol počet vyliečených 

pacientov a to o 16. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú 2 pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii nikto. 
Nepribudlo žiadne úmrtie. Naša krajina od vypuknutia ochorenia eviduje 2 245 pozitívne testovaných ľudí." 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Pribudlo 41 nových prípadov nákazy 
[29.07.2020; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; R / Katrin Lengyelová] 

 
 



Katrin Lengyelová, moderátorka: „Po včerajšom testovaní pribudlo na Slovensku štyridsaťjeden ľudí s 
ochorením COVID-19. Laboratóriá urobili v utorok takmer dvetisíc tristo testov. Väčšina nových prípadov je 
importovaná zo zahraničia, alebo ide o dohľadané kontakty už infikovaných ľudí.“ 

Redaktor: „Zo štyridsaťjeden nových prípadov evidujú najviac v okrese Bratislava, kde pribudlo štrnásť 
infikovaných. V Košiciach evidujú osem nových nakazených, v Prievidzi sedem. Nové prípady pribudli aj v 
okresoch Martin, Myjava, Veľký Krtíš, Žilina, Dunajská Streda, Nové Mesto nad Váhom, Spišská Nová Ves a 

Trenčín. V utorok sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo ďalších šestnásť pacientov. Na Slovensku je tak aktuálne 
päťstopäťdesiatsedem aktívnych prípadov. S potvrdeným koronavírusom leží v nemocniciach pätnásť ľudí, dvaja 
pacienti sú na jednotke intenzívnej starostlivosti. Sedemdňový kĺzavý medián zostal na hodnote dvadsaťdeväť.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Pribudli desiatky nových prípadov, ÚVZ prezradil podrobnosti 
[29.07.2020; ta3.com; Slovensko; 11:13; TA3 TASR SITA ČTK] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1188903/pribudli-desiatky-novych-pripadov-uvz-prezradil-podrobnosti.html 

 
 

Pandémia naďalej ovplyvňuje svet. Denne pribúdajú nakazení i úmrtia, Spojené štáty hlásia nový rekord, za 
posledný deň zaznamenali 1592 nových úmrtí. V mnohých krajinách opäť sprísňujú opatrenia. Ako sa nám podarí 
zvládnuť koronakrízu? Udalosti s vami sledujeme online. 

11:54 Viac ako dve tretiny z 94 migrantov, ktorých maltská pobrežná stráž zachránila v Stredozemnom mori, 
mali pozitívne testy na koronavírus. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého sa nákaza 
koronavírusom potvrdila u 65 ľudí, 20 bolo negatívnych a ďalších deväť dostane výsledky neskôr. Migranti, 
zrejme z Eritrey, Maroka a Sudánu, strávili na mori okolo 30 hodín.11:37 Rakúske rezortné mestečko St. 
Wolfgang je novým ohniskom epidémie koronavírusu. V obľúbenej turistickej destinácii potvrdili 62 prípadov, 
informovali hornorakúske zdravotnícke úrady. Vírusový klaster odsledovali do 17 hotelov a reštaurácií. Spájajú ho 
aj s penziónom a kúpaliskom v Ried/St. Gilgen a ďalším penziónom v meste Strobl.11:25 Prešovský 
gréckokatolícky arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ má negatívny výsledok testu na Covid-19. Dal si ho urobiť 
po tom, ako sa v uplynulých dňoch zúčastnil v Užhorode na Ukrajine na pohrebe zosnulého mukačevského 
eparchu.11:15 “V súvislosti s epidémiou, ktorá je momentálne v okrese Myjava, so šírením nového koronavírusu, 
sme vykonali šetrenie kontaktov tých, ktorí boli pozitívne testovaní. Celkovo sa uskutočnilo v nemocnici s 
poliklinikou v Myjave približne 150 výterov. Časť týchto kontaktov už bolo vyšetrených,” uviedla hygienička z 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková. 

Celkovo je k dnešnému dňu v okrese 27 pozitívnych testovaných prípadov. “Bolo vyšetrených zatiaľ 54 
blízkych kontaktov a v priebehu dňa by mali byť známe výsledky ďalších vyšetrení. Keďže boli zistené ďalšie 
pozitívne prípady, šetríme ďalšie blízke kontakty,” doplnila hygienička.11:12 ÚVZ SR doplnil, že osoby, ktoré prišli 
zo zahraničia, do obdržania výsledkov testov, rešpektujúc aktuálne nariadenie úradu, zostali v domácej izolácii. 
Regionálne úrady verejného zdravotníctva sledujú epidemiologickú situáciu vo svojej pôsobnosti a prijímajú 
všetky potrebné opatrenia na lokálnej úrovni.11:10 Nahlásených 41 potvrdených prípadov ochorenia Covid-19 za 
utorok je zväčša importovaných zo zahraničia, alebo sa vyskytli medzi dohľadanými kontaktmi už potvrdených 
prípadov. V niektorých prípadoch sa ešte uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie. Uviedol to Úrad verejného 
zdravotníctva na sociálnej sieti.11:07 Približne 20 000 cestujúcich už využilo na dovolenkových cestách do 
a z Chorvátska a Slovinska vlaky RegioJet za prvý mesiac ich prevádzky. Prvý spoj na trase Praha – Brno – 
Bratislava – Ľubľana – Rijeka vyrazil 30. júna. Vlaky jazdili najskôr trikrát týždenne, v súčasnosti už premávajú 
denne v každom smere.10:57 Nemecký výrobca športového oblečenia a obuvi Puma sa v 2. štvrťroku prepadol 
do straty. Dôvodom sú karanténne opatrenia pre koronavírus. Spoločnosť zároveň oznámila, že pre neistotu 
súvisiacu s ďalším vývojom pandémie nemôže zverejniť celoročnú prognózu.10:44 Počet potvrdených prípadov 
infekcie novým druhom koronavírusu v Rusku stúpol za posledných 24 hodín o 5475 na celkovo 828 990 
nakazených, informovalo v stredu tamojšie protivírusové krízové centrum. Ochoreniu Covid-19 podľahlo za 
posledných 24 hodín 169 ľudí, čím celkový počet obetí v krajine stúpol na 13.673.10:35 Nemecký minister 
hospodárstva Peter Altmaier označil nárast infekcií novým koronavírusom ako “dôležitý varovný signál”, ktorý 
ohrozuje hospodárske zotavenie. V tejto súvislosti pripomenul, že v posledných týždňoch sa nemeckému 
hospodárstvu darilo lepšie, ako mnohí očakávali, ale “všetko závisí od zdravia ľudí”.10:20 V Maďarsku na 
ochorenie Covid-19 už 11 dní nikto nezomrel, vyplýva z aktuálnych údajov vládneho informačného servera 
koronavirus.gov.hu. V stredu pribudlo deväť nakazených novým druhom koronavírusu, ich počet od vypuknutia 
nákazy tak stúpol na 4465. Celkový počet obetí je 596.10:05 Pozrite si správy o výsledkoch nového testovania z 
vysielania TA3 o 10. hodine.10:03 Rumunská vláda sa chystá zaviesť nové opatrenia s cieľom zastaviť nárast 
počtu prípadov nákazy. V noci na dnešok podľa agentúry Reuters oznámila, že okrem iného skráti otváraciu dobu 
vonkajších reštaurácií a zavedie povinnosť za určitých okolností nosiť rúška aj vonku.9:48 Koronavírusom sa 
infikovala viac ako polovica ľudí v slumoch v Bombaji, vyplýva to zo štúdie, ktorá vyvolala nové pochybnosti o 
oficiálnych štatistikách nákazy v Indii. India je momentálne treťou najzasiahnutejšou krajinou na svete po USA a 
Brazílii. Doposiaľ tam zaznamenali 1,5 milióna prípadov nákazy, aj keď odborníci tvrdia, že pre nedostatočné 
testovanie môže byť počet nakazených omnoho vyšší.9:44 Počet infikovaných na Ukrajine sa za posledných 24 
hodín zvýšil o 1022 na celkovo 67 597, informovala v stredu agentúra Ukrinform s odvolaním sa na údaje Rady 

https://www.ta3.com/clanok/1188903/pribudli-desiatky-novych-pripadov-uvz-prezradil-podrobnosti.html


národnej bezpečnosti a obrany. Ochoreniu Covid-19 podľahlo za posledných 24 hodín 21 ľudí, čím celkový počet 
obetí v krajine stúpol na 1650.9:33 Máme 14 hospitalizovaných s potvrdeným ochorením Covid-19, z toho dvaja 
sú na JIS a na pľúcnej ventilácii nikto.9:32 Pribudlo 16 nových vyliečených pacientov. Spolu je ich 1 660.9:31 
Počas uplynulého dňa urobili spolu 2296 testov. Celkovo od začiatku pandémie evidujeme 2245 pozitívne 
testovaných na nový koronavírus. Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie.9:22 Na Slovensku pribudlo 41 nových 
prípadov nákazy, údaje o počte testovaných zatiaľ nie sú k dispozícii. Najviac nakazených evidovali v Bratislave, 
kde pribudlo 14 prípadov. V Košiciach evidujú osem nových nakazených, v Prievidzi sedem. Po dva nové prípady 
majú okresy Martin, Myjava, Veľký Krtíš a Žilina. Jeden nový prípad hlásia v Dunajskej Strede, Novom Meste nad 
Váhom, Spišskej Novej Vsi a Trenčíne. Informovalo o tom na svojej stránke Národné centrum zdravotníckych 

informácií.9:15 Počas uplynulého dňa v Česku zaznamenali až 275 nových prípadov nákazy koronavírusom, 
aktívnych prípadov je 4083. Od začiatku pandémie v krajine testy potvrdili spolu 15 827 infikovaných, celkový 
počet úmrtí je 373.8:47 V Saudskej Arábii sa začína tradičná moslimská púť do Mekky. Sprevádzať ju budú 
prísne epidemiologické opatrenia. Krajina tento rok obmedzila aj počet veriacich na 10 tisíc ľudí. Ide o prvé takéto 
obmedzenie v 90-ročnej histórii Saudskej Arábie. V krajine je viac ako 270 tisíc infikovaných a vyše 2700 ľudí 
chorobe podľahlo.8:30 Hongkong je na pokraji “rozsiahleho” rozšírenia nového druhu koronavírusu, ktoré by 
mohlo ochromiť nemocnice, uviedla v stredu najvyššia predstaviteľka mesta Carrie Lamová, zatiaľ čo tamojšie 
úrady zaviedli doteraz najprísnejšie karanténne opatrenia. 

Od stredy musí všetkých 7,5 milióna obyvateľov na verejnosti nosiť rúška. Reštaurácie budú môcť ponúkať 
len jedlo so sebou. Stretnúť sa na verejnosti budú môcť len dvaja ľudia z rôznych domácnosti a ak pravidlo 
porušia, hrozí im pokuta do výšky 625 dolárov.7:50 V Nemecku za uplynulý deň pribudlo 684 nových prípadov 
nakazených. Informoval o tom Inštitút Roberta Kocha. Ďalších 10 pacientov zomrelo.6:58 Čína oznámila 101 
nových prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom 98 z nich je výsledkom domáceho prenosu. V provincii 
Sin-ťiang na západe Číny, ktorá je už dlhší čas jedným z nových ohnísk nákazy v krajine, zaznamenali v stredu 
ďalších 89 infikovaných, čo je v porovnaní s uplynulými dňami prudký nárast.6:36 Kosovská vláda v utorok 
opätovne zaviedla väčšinu z obmedzení pohybu zameraných na zníženie rizika prenosu nového druhu 
koronavírusu. Zakázanými sú tak odteraz napríklad náboženské obrady. Podľa nariadenia vlády sú na 
kosovských námestiach či v parkoch zakázané aj verejné zhromaždenia, vrátane tradičných rodinných obradov, i 
stretnutia viac ako piatich ľudí.6:15 Spojené štáty v noci na stredu oznámili, že za posledných 24 hodín 
zaznamenali 1592 nových úmrtí na koronavírus, čo je najvyššia denná bilancia úmrtí za posledného dva a pol 
mesiaca. Vyplýva to z údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa, o ktorých informovala agentúra AFP. 

Podľa tohto zdroja evidujú v USA za posledných 24 hodín aj viac ako 60.000 nových prípadov koronavírusovej 
nákazy. Za takejto epidemiologickej situácie sa prezident USA Donald Trump opäť vracia k šíreniu vedecky 
nepotvrdených hypotéz, že účinnou liečbou na koronavírus je podanie hydroxychlorochínu používaného proti 
malárii, konštatovala agentúra AP.6:00 Udalosti sme s vami sledovali aj včera. Pozrite si súhrn. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Počet nakazených stúpol o vyše 40 
[29.07.2020; Rádio Košice; Správy; 11:00; Silvia Hamráková] 

 
 

Silvia Hamráková, redaktorka: 
„Po včerajšku pribudlo na Slovensku ďalších 41 prípadov nákazy koronavírusom, z toho deväť na východe, 

všetky v Košickom kraji. Osem nových pacientov je v Košiciach, jeden pozitívny prípad pribudol v okrese Spišská 
Nová Ves. Najvyšší počet novonakazených hlási Bratislavský kraj – 14, aj Trenčiansky kraj s 11 novými prípadmi 

. Štyri pribudli v Žilinskom, dva v Banskobystrickom kraji a jeden v Trnavskom. Vykonaných bolo takmer 2 300 
testov. V nemocniciach zostáva hospitalizovaných 25 ľudí, z toho 15 majú potvrdené ochorenie COVID-19. Dvaja 
sú na jednotke intenzívnej starostlivosti. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 29, pribudlo 16 vyliečených 
pacientov.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Rendkívüli helyzet 140. nap: 41 újabb koronavírus-fertőzött Szlovákiában 
[29.07.2020; bumm.sk; Belföld; 10:13; tasr] 

 
https://www.bumm.sk/belfold/2020/07/29/rendkivuli-helyzet-140-nap-41-ujabb-koronavirus-fertozott-
szlovakiaban 

 
 

Kedden 41 páciens koronavírus-tesztje zárult pozitív eredménnyel. Mindeddig 1660 gyógyultat regisztráltak, 
összesen 28-an hunytak el a vírus miatt. 

ÖSSZEFOGLALÓ 
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Kedden 41 páciens koronavírus-tesztje zárult pozitív eredménnyel. Mindeddig összesen 2245 esetet 
regisztráltak – írta a covid-19.nczisk.sk portálon az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI). 

A pozitív eseteket a Pozsonyi (14 fertőzött), Kassai (8), Privigyei (Prievidza - 7), Miavai (Myjava - 2), 
Nagykürtösi (Veľký Krtíš - 2), Turócszentmártoni (Martin - 2), Vágújhelyi (Nové Mesto nad Váhom - 1), Igló 
(Spišská Nová Ves - 1), Dunaszerdahelyi (1) és Trencséni járásban regisztrálták. Az új fertőzöttek közül a 

legfiatalabb 9, a legidősebb pedig 67 éves - közölte weboldalán az egészségügyi minisztérium. 
Kedden 2296 tesztet végeztek el. Mindeddig 1660 beteg gyógyult ki a koronavírus-fertőzésből, kedden 16 új 

gyógyultat regisztráltak. 
Jelenleg 25 koronavírus-gyanús pácienst kezelnek kórházban, közülük 2 pácienst kezelnek az intenzív 

osztályon, egyiküket sem kapcsolták lélegeztetőgépre. 
Kedden egyetlen koronavírus-fertőzött sem vesztette életét. Mindeddig 28-an haltak bele a vírusba 

országunkban. 
Korábban: 
A hét végéig kiderülhet, hogy mi volt a Trencséni Egyetemi Kórházban elhunyt koronavírus-fertőzött férfi 

halálának elsődleges oka. Egyelőre még várják a boncolás és a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit. A 75 éves 
koronavírus-fertőzött férfi múlt kedden hunyt el. A halálesetet még mindig nem számolták bele a szlovákiai 
“koronavírus-statisztikába”, mivel a férfinek más jellegű betegségei is voltak. A vizsgálatok most azt hivatottak 
kideríteni, hogy halála elsődlegesen a koronavírusnak vagy más jellegű betegségeinek tudható-e be. 

Hétfőn 23 személy koronavírus-tesztje zárult pozitív eredménnyel, az elvégzett 1548 vizsgálatból. 
Szlovákiában mindeddig 2204 fertőzöttet regisztráltak, összesen 28-an hunytak el a vírus miatt. Eddig összesen 
255 239 tesztet végeztek el, ebből 1548-at hétfőn. Mindeddig 1644 beteg gyógyult ki a koronavírus-fertőzésből, 
közülük 28-an hétfőn. A kórházakban összesen 24 beteget ápolnak az új koronavírus gyanújával. A kórházak 
sürgősségi osztályain jelenleg két COVID-19 vírussal fertőzött pácienst ápolnak, egyikük sem szorul 
lélegeztetőgépes kezelésre. Hétfőn egyetlen koronavírus-fertőzött sem vesztette életét. Mindeddig 28-an haltak 
bele a vírusba Szlovákiában. 

Az új fertőzötteket a következő járásokban diagnosztizálták: Pozsonyi járás (3), Nagymihályi járás (3), Báni 
járás (3), Pöstyéni járás (2), Alsókubini járás (2), Zsolnai járás (2), Csacai járás (2), Privigyei járás (1), 
Garamszentkereszti járás (1), Eperjesi járás (1), Zsarnócai járás (1), Besztercebányai járás (1) és Kassai járás 
(1). Összesen 13 férfiról és 10 nőről van szó, akik közül a legfiatalabb 10 a legidősebb pedig 75 éves – írta a 
Facebook-oldalán az egészségügyi tárca. 

(tasr) 
Hitelesen, gyorsan, pontosan, de szenzációhajhászás nélkül igyekszünk magyarul tájékoztatni a szlovákiai 

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

Kérjük, támogassa a BUMM.sk működését, akár egy euró is számít! Köszönjük! 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Koronavírus: Počet nakazených Slovákov znova stúpol nad 40, najviac 

prípadov hlási Bratislava 
[29.07.2020; webnoviny.sk; Ostatné; 09:43; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/koronavirus-pocet-nakazenych-slovakov-znova-stupol-nad-40-
najviac-pripadov-hlasi-bratislava/ 

 
 

Počet Slovákov nakazených koronavírusom sa po utorkovom testovaní zvýšil o 41 na 2 245. Laboratóriá 
počas uplynulého dňa vyšetrili 2 296 vzoriek. Viac ako 40 pozitívne testovaných malo Slovensko naposledy 20. a 
8. júla. 

Celkový počet vykonaných PRC testov už presiahol 257-tisíc. 
Ako prostredníctvom Facebooku informuje Ministerstvo zdravotníctva SR, pozitívne testovaní boli zachytení v 

11 okresoch: Bratislava (14), Košice (8), Prievidza (7), Myjava (2), Veľký Krtíš (2), Žilina (2), Martin (2), Nové 
Mesto nad Váhom (1), Spišská Nová Ves (1), Dunajská Streda (1) a Trenčín (1). 

Vyliečilo sa 16 pacientov 
Podľa štatistík covid-19.nczisk.sk sa z Covid-19 vyliečilo ďalších 16 pacientov a ich počet tak narástol na 1 

660. Aktívne chorých je momentálne 585 ľudí. 
Vírusovému ochoreniu doteraz podľahlo 28 osôb. 
Nemocnice aktuálne evidujú 25 hospitalizovaných pacientov s ochorením a podozrením naň, z ktorých dvaja 

majú komplikovaný priebeh infekcie a ležia na jednotke intenzívnej starostlivosti. 
[Späť na obsah] 
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16. Koronavírus na Slovensku: Desiatky nakazených za jediný deň! 
[29.07.2020; cas.sk; Čas.sk; 09:34; TASR;SITA] 

 
https://www.cas.sk/clanok/1008352/koronavirus-na-slovensku-desiatky-nakazenych-za-jediny-den/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Na Slovensku v utorok (28. 7.) pribudlo 41 prípadov nákazy novým koronavírusom. 
Laboratóriá vykonali 2296 testov. Krajina tak celkovo doteraz eviduje 2245 pozitívne testovaných na 

ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk. 
Nepribudlo žiadne úmrtie, vyliečilo sa 16 ďalších pacientov. Počet ľudí, ktorí prekonali koronavírus, tak stúpol 

na 1 660. 
Ako informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej webovej stránke, počet hospitalizovaných pacientov 

stúpol na 25. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú dvaja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii nikto. 
Po utorkovom testovaní pribudlo 14 prípadov ochorenia COVID-19 v okrese Bratislava. Osem nakazených 

potvrdili v okrese Košice, sedem v okrese Prievidza. Po dvoch nových prípadoch evidujú v okresoch Martin, 
Myjava, Veľký Krtíš a Žilina. Zhodne po jednom novom infikovanom majú okresy Dunajská Streda, Nové Mesto 
nad Váhom, Spišská Nová Ves a Trenčín. Pozitívne testovaní boli ľudia vo veku od 9 do 67 rokov. 

0 
Foto: 
Zdroj: acs 
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17. Koronavírus na Slovensku: Pribudlo 41 prípadov, najviac pozitívnych je v 

Bratislave 
[29.07.2020; tyzden.sk; Slovensko; 09:33; Redakcia] 

 
https://www.tyzden.sk/politika/66572/koronavirus-na-slovensku-pribudlo-41-pripadov-najviac-pozitivnych-
je-v-bratislave/ 

 
 

Laboratóriá otestovali 2296 vzoriek. 
v utorok pribudlo na Slovensku 41 pacientov nakazených novým koronavírusom. Vyplýva to z informácií 

uverejnených na nczi.sk. 
Najviac nakazených evidovali v Bratislave, kde pribudlo 14 prípadov. V Košiciach evidujú osem nových 

nakazených, v Prievidzi sedem. Po dva nové prípady majú okresy Martin, Myjava, Veľký Krtíš a Žilina. Jeden 
nový prípad hlásia v Dunajskej Strede, Novom Meste nad Váhom, Spišskej Novej Vsi a Trenčíne. 

Laboratóriá otestovali 2296 vzoriek, dokopy od vypuknutia pandémie je to tak už 257 535 vzoriek. 
Oficiálne sa v utorok z choroby vyliečilo 16 pacientov, hospitalizovali jedného človeka s ťažším priebehom 

ochorenia.  
[Späť na obsah] 

 
 

18. V utorok u nás pribudlo až 41 pacientov s COVID-19, najviac v Bratislave 
[29.07.2020; tvnoviny.sk; Koronavírus; 09:30; BRATISLAVA/tvnoviny.sk] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/2003460 

 
 

Z nákazy sa vyliečilo 16 ľudí. 
Zdieľať článok 
V utorok sme na Slovensku zaevidovali ďalších 41 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá 

vykonali dokopy 2296 testov. 
Najviac infikovaných má po včerajšom dni Bratislava, kde nákazu potvrdili 14 ľuďom. Osem prípadov má 

okres Košice a sedem okres Prievidza. Dvoch nakazených hlásia okresy Martin, Myjava, Veľký Krtíš a Žilina. 
Po jednom nakazenom majú v okresoch Dunajská Streda, Nové Mesto nad Váhom, Spišská Nová Ves a 

Trenčín. 

https://www.cas.sk/clanok/1008352/koronavirus-na-slovensku-desiatky-nakazenych-za-jediny-den/
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Stúpol aj počet vyliečených, zotavilo sa ďalších 16 osôb. Od začiatku šírenia nákazy potvrdili koronavírus u 
nás 2245 osobám a z nákazy sa dostalo 1660 infikovaných. Aktuálne chorých je 557 ľudí. 

Nik nákaze nepodľahol, počet obetí zostáva na 28. 
Zmenil sa aj stav v nemocniciach, kde prijali jedného pacienta, hospitalizovaných je teda 25 osôb. Z tohto 

počtu sú pozitívni pätnásti, dvaja ležia na jednotke intenzívnej starostlivosti a nik nie je na umelej pľúcnej 
ventilácii. 

Sedemdňový kĺzavý medián je na hodnote 29. 
Pomôžte zmierniť následky pandémie koronavírusu tým, ktorí to potrebujú. Prispieť môžete prostredníctvom 

Nadácie Markíza. 
–> 
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19. Koronavírus: Pribudlo 41 prípadov! Našťastie, stúpa aj počet vyliečených 
[29.07.2020; dnes24.sk; Zo Slovenska; 09:30; redakcia] 

 
https://www.dnes24.sk/koronavirus-pribudlo-41-pripadov-nastastie-stupa-aj-pocet-vyliecenych-367392 

 
 

Na Slovensku boli za utorok zistené nové prípady nákazy koronavírusom. Celkovo evidujeme už 2 245 
pozitívne testovaných ľudí. 

Počas utorka (28. 7.) bolo zistených 41 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo eviduje 
Slovensko už 2 245 pozitívne testovaných ľudí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na 
svojom webe. 

Za včerajší deň otestovali 2 296 ľudí. Pozitívne testovanie bolo zachytené v týchto okresoch: Bratislava (14), 
Košice (8), Prievidza (7), Myjava (2), Veľký Krtíš (2), Žilina (2), Martin (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Spišská 
Nová Ves (1), Dunajská Streda (1) a Trenčín (1). 

„Pozitívne testovaní boli ľudia vo veku od 9 do 67 rokov,“ upresnilo Ministerstvo zdravotníctva SR. 
Celkový počet vyliečených pacientov je 1 660, počas včerajška pribudlo 16 nových. Našťastie, nepribudlo 

žiadne úmrtie. V nemocniciach je s ochorením alebo s podozrením naň 25 pacientov, na jednotkách intenzívnej 
starostlivosti sú dvaja ľudia, podporu umelej pľúcnej ventilácie nepotrebuje žiadny človek s ochorením COVID-19. 

Ilustračný obrázok 
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20. Nových prípadov je opäť priveľa, najviac hlásia z hlavného mesta 
[29.07.2020; ta3.com; Slovensko; 09:24; TA3 TASR SITA ČTK] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1188903/novych-pripadov-je-opat-privela-najviac-hlasia-z-hlavneho-
mesta.html 

 
 

Pandémia naďalej ovplyvňuje svet. Denne pribúdajú nakazení i úmrtia, Spojené štáty hlásia nový rekord, za 
posledný deň zaznamenali 1592 nových úmrtí. V mnohých krajinách opäť sprísňujú opatrenia. Ako sa nám podarí 
zvládnuť koronakrízu? Udalosti s vami sledujeme online. 

9:48 Koronavírusom sa infikovala viac ako polovica ľudí v slumoch v Bombaji, vyplýva to zo štúdie, ktorá 
vyvolala nové pochybnosti o oficiálnych štatistikách nákazy v Indii. India je momentálne treťou najzasiahnutejšou 
krajinou na svete po USA a Brazílii. Doposiaľ tam zaznamenali 1,5 milióna prípadov nákazy, aj keď odborníci 
tvrdia, že pre nedostatočné testovanie môže byť počet nakazených omnoho vyšší.9:44 Počet infikovaných na 
Ukrajine sa za posledných 24 hodín zvýšil o 1022 na celkovo 67 597, informovala v stredu agentúra Ukrinform s 
odvolaním sa na údaje Rady národnej bezpečnosti a obrany. Ochoreniu Covid-19 podľahlo za posledných 24 
hodín 21 ľudí, čím celkový počet obetí v krajine stúpol na 1650.9:33 Máme 14 hospitalizovaných s potvrdeným 
ochorením Covid-19, z toho dvaja sú na JIS a na pľúcnej ventilácii nikto.9:32 Pribudlo 16 nových vyliečených 
pacientov. Spolu je ich 1 660.9:31 Počas uplynulého dňa urobili spolu 2296 testov. Celkovo od začiatku pandémie 
evidujeme 2245 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie.9:22 Na Slovensku 
pribudlo 41 nových prípadov nákazy, údaje o počte testovaných zatiaľ nie sú k dispozícii. Najviac nakazených 
evidovali v Bratislave, kde pribudlo 14 prípadov. V Košiciach evidujú osem nových nakazených, v Prievidzi 
sedem. Po dva nové prípady majú okresy Martin, Myjava, Veľký Krtíš a Žilina. Jeden nový prípad hlásia v 
Dunajskej Strede, Novom Meste nad Váhom, Spišskej Novej Vsi a Trenčíne. Informovalo o tom na svojej 

stránke Národné centrum zdravotníckych informácií.9:15 Počas uplynulého dňa v Česku zaznamenali až 275 
nových prípadov nákazy koronavírusom, aktívnych prípadov je 4083. Od začiatku pandémie v krajine testy 
potvrdili spolu 15 827 infikovaných, celkový počet úmrtí je 373.8:47 V Saudskej Arábii sa začína tradičná 

https://www.dnes24.sk/koronavirus-pribudlo-41-pripadov-nastastie-stupa-aj-pocet-vyliecenych-367392
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moslimská púť do Mekky. Sprevádzať ju budú prísne epidemiologické opatrenia. Krajina tento rok obmedzila aj 
počet veriacich na 10 tisíc ľudí. Ide o prvé takéto obmedzenie v 90-ročnej histórii Saudskej Arábie. V krajine je 
viac ako 270 tisíc infikovaných a vyše 2700 ľudí chorobe podľahlo.8:30 Hongkong je na pokraji “rozsiahleho” 
rozšírenia nového druhu koronavírusu, ktoré by mohlo ochromiť nemocnice, uviedla v stredu najvyššia 
predstaviteľka mesta Carrie Lamová, zatiaľ čo tamojšie úrady zaviedli doteraz najprísnejšie karanténne opatrenia. 

Od stredy musí všetkých 7,5 milióna obyvateľov na verejnosti nosiť rúška. Reštaurácie budú môcť ponúkať 
len jedlo so sebou. Stretnúť sa na verejnosti budú môcť len dvaja ľudia z rôznych domácnosti a ak pravidlo 
porušia, hrozí im pokuta do výšky 625 dolárov.7:50 V Nemecku za uplynulý deň pribudlo 684 nových prípadov 
nakazených. Informoval o tom Inštitút Roberta Kocha. Ďalších 10 pacientov zomrelo.6:58 Čína oznámila 101 
nových prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom 98 z nich je výsledkom domáceho prenosu. V provincii 
Sin-ťiang na západe Číny, ktorá je už dlhší čas jedným z nových ohnísk nákazy v krajine, zaznamenali v stredu 
ďalších 89 infikovaných, čo je v porovnaní s uplynulými dňami prudký nárast.6:36 Kosovská vláda v utorok 
opätovne zaviedla väčšinu z obmedzení pohybu zameraných na zníženie rizika prenosu nového druhu 
koronavírusu. Zakázanými sú tak odteraz napríklad náboženské obrady. Podľa nariadenia vlády sú na 
kosovských námestiach či v parkoch zakázané aj verejné zhromaždenia, vrátane tradičných rodinných obradov, i 
stretnutia viac ako piatich ľudí.6:15 Spojené štáty v noci na stredu oznámili, že za posledných 24 hodín 
zaznamenali 1592 nových úmrtí na koronavírus, čo je najvyššia denná bilancia úmrtí za posledného dva a pol 
mesiaca. Vyplýva to z údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa, o ktorých informovala agentúra AFP. 

Podľa tohto zdroja evidujú v USA za posledných 24 hodín aj viac ako 60.000 nových prípadov koronavírusovej 
nákazy. Za takejto epidemiologickej situácie sa prezident USA Donald Trump opäť vracia k šíreniu vedecky 
nepotvrdených hypotéz, že účinnou liečbou na koronavírus je podanie hydroxychlorochínu používaného proti 
malárii, konštatovala agentúra AP.6:00 Udalosti sme s vami sledovali aj včera. Pozrite si súhrn. 
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21. Tipsport liga: Slovan podpísal ročný kontrakt s útočníkom Kundríkom 
[29.07.2020; dobrenoviny.sk; 08:22; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/187538/tipsport-liga-slovan-podpisal-rocny-kontrakt-s-utocnikom-
kundrikom 

 
 

Tipsportligový hokejový klub HC Slovan Bratislava sa dohodol na ročnom kontrakte s Petrom Kundríkom. 
Na snímke vpravo hráč HC Košice Tomáš Hričina, vľavo hráč HK Poprad Peter Kundrík — Foto: 

TASR/Roman Hanc 
Bratislava 28. júla (TASR) - Tipsportligový hokejový klub HC Slovan Bratislava sa dohodol na ročnom 

kontrakte s Petrom Kundríkom. Dvadsaťjedenročný útočník je odchovanec popradského hokeja. V domácom 
klube strávil aj ročník 2019/2020, počas ktorého nastúpil na 44 duelov TL a pripísal si gól a štyri asistencie. 

Okrem Popradu pôsobil na hosťovaní v prvoligovej Spišskej Novej Vsi a v projekte slovenskej 20-tky. V 

najvyššej súťaži odohral aj s play off 109 duelov a nazbieral 12 bodov (5+7). Predstavil sa tiež na juniorských MS 
2018 v Buffale. Na šampionáte si v piatich zápasoch pripísal jednu asistenciu. 

„Peter je šikovný mladý hráč a bývalý juniorský reprezentant. Je to tvrdý chlapec, ktorý sa nebojí ľahnúť do 
strely a následne byť nebezpečný v útoku. Konštruktívny hráč, ktorý dokáže hrať na krídle, ale aj centri. V jeho 
hre je vidieť 100% nasadenie, je ochotný sa obetovať pre tím. Je to výborný korčuliar, ktorý sa nám bude hodiť na 
rôzne špeciálne situácie na ľade,“ uviedol pre klubový web hlavný tréner Roman Stantien. 

× 
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22. Pribudlo 41 nakazených novým koronavírusom 
[29.07.2020; parlamentnelisty.sk; Zdravotníctvo; 07:57; TASR] 

 
https://www.parlamentnelisty.sk/arena/367521/pribudlo-41-nakazenych-novym-koronavirusom/ 

 
 

Na Slovensku v utorok (28. 7.) pribudlo 41 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 2296 
testov. Krajina tak celkovo doteraz eviduje 2245 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom 
Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk. 

“Pozitívne testovanie bolo zachytené v okresoch Bratislava (14), Košice (8), Prievidza (7), Myjava (2), Veľký 
Krtíš (2), Žilina (2), Martin (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Spišská Nová Ves (1), Dunajská Streda (1) a Trenčín 

(1),” spresňuje na sociálnej sieti ministerstvo zdravotníctva. Pozitívne testovaní boli ľudia vo veku od deväť do 67 
rokov. 
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Počet vyliečených pacientov na Slovensku stúpol o ďalších 16. Spolu je tak v krajine z ochorenia COVID-19 
vyliečených 1660 ľudí. 

V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 25 pacientov, na jednotkách intenzívnej 
starostlivosti sú dvaja ľudia, podporu umelej pľúcnej ventilácie nepotrebuje žiadny človek s ochorením COVID-19. 
Počet úmrtí ostáva na čísle 28. 
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23. Koronavírus: Počet nakazených Slovákov znova stúpol nad 40, najviac 

prípadov hlási Bratislava 
[29.07.2020; 24hod.sk; Z domova; 07:46; redakcia] 

 
https://www.24hod.sk/koronavirus-pocet-nakazenych-slovakov-znova-stupol-nad-40-najviac-pripadov-
hlasi-bratislava-cl740424.html 

 
 

Počet Slovákov nakazených koronavírusom sa po utorkovom testovaní zvýšil o 41 na 2 245. 
Laboratóriá počas uplynulého dňa vyšetrili 2 296 vzoriek. Viac ako 40 pozitívne testovaných malo Slovensko 

naposledy 20. a 8. júla.Celkový počet vykonaných PRC testov už presiahol 257-tisíc.Ako prostredníctvom 
Facebooku informuje Ministerstvo zdravotníctva SR, pozitívne testovaní boli zachytení v 11 okresoch: Bratislava 
(14), Košice (8), Prievidza (7), Myjava (2), Veľký Krtíš (2), Žilina (2), Martin (2), Nové Mesto nad Váhom (1), 
Spišská Nová Ves (1), Dunajská Streda (1) a Trenčín (1). 

Vyliečilo sa 16 pacientov 
Podľa štatistík covid-19.nczisk.sk sa z Covid-19 vyliečilo ďalších 16 pacientov a ich počet tak narástol na 1 

660. Aktívne chorých je momentálne 585 ľudí.Vírusovému ochoreniu doteraz podľahlo 28 osôb.Nemocnice 
aktuálne evidujú 25 hospitalizovaných pacientov s ochorením a podozrením naň, z ktorých dvaja majú 
komplikovaný priebeh infekcie a ležia na jednotke intenzívnej starostlivosti. 
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24. Koronavírus online: Situácia v Číne sa zhrošuje, Kosovo sa vracia k 

opatreniam [akt.07:27] 
[29.07.2020; hnonline.sk; Svet,Slovensko; 07:27; red;TASR] 

 
https://hnonline.sk/svet/2186658-koronavirus-online-situacia-v-cine-sa-zhrosuje-kosovo-sa-vracia-k-
opatreniam 

 
 

Prvý prípad nákazy koronavírusom na Slovensku bol zaznamenaný v marci. 
Na Slovensku za utorok pribudlo 41 nových prípadov, celkovo sa nakazilo 2 245 ľudí. 
Sedemdňový kĺzavý medián, dôležitý pre uvoľňovanie opatrení, klesol na číslo 23. 
Vyliečilo sa 1 660 pacientov, za utorok pribudlo 16. 
Pandémia si na Slovensku vyžiadala 28 obetí, už niekoľko týždňov nie je hlásené žiadne 

úmrtie. 
Dokopy bolo otestovaných 257 535 vzoriek, za utorok hlásia 2 296 vykonaných testov. 
Prehľad udalostí zo včera si môžete pozrieť TU. 
Viac ekonomického a politického spravodajstva nájdete na HNonline.sk. 
29.7.2

020 
11:10 
Nové prípady sú zväčša importované 
Nahlásených 41 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 za utorok je zväčša importovaných zo zahraničia, 

alebo sa vyskytli medzi dohľadanými kontaktmi už potvrdených prípadov. V niektorých prípadoch sa ešte 
uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva. 

Doplnil, že osoby, ktoré prišli zo zahraničia, do obdržania výsledkov testov, rešpektujúc aktuálne nariadenie 
úradu, zostali v domácej izolácii. 

9:27 
Nové prípady nákazy na Slovensku 
Na Slovensku pribudlo 41 nových prípadov nákazy, najviac z nich je v Bratislave (14). Potom v Košiciach (8) a 

Prievidzi (7). 
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Ďalej v Martine (2), Myjave (2), Veľkom Krtíši (2), Žiline (2) a po jednom prípade v Novom Meste nad Váhom, 
Dunajskej Strede, Spišskej Novej Vsi a Trenčíne. 

Spravených bolo 2296 testov, vyliečených bolo 16 nakazených a pribudol jeden hospitalizovaný pacient. 
Zdroj: UVZ 
8:30 
Hongkong sprísňuje opatrenia 
Hongkong je na pokraji “rozsiahleho” rozšírenia nového druhu koronavírusu, ktoré by mohlo ochromiť 

nemocnice, uviedla v stredu najvyššia predstaviteľka mesta Carrie Lamová, zatiaľ čo tamojšie úrady zaviedli 
doteraz najprísnejšie karanténne opatrenia. 

Od stredy musí všetkých 7,5 milióna obyvateľov na verejnosti nosiť rúška. Reštaurácie budú môcť ponúkať 
len jedlo so sebou. 

7:28 
Ohnisko v Číne 
Čína v stredu oznámila 101 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom 98 z nich je výsledkom 

domáceho prenosu. Informovala o tom agentúra DPA. 
V provincii Sin-ťiang na západe Číny, ktorá je už dlhší čas jedným z nových ohnísk nákazy v krajine, 

zaznamenali v stredu ďalších 89 infikovaných, čo je v porovnaní s uplynulými dňami prudký nárast. 
7:27 
Kosovo zavádza obmedzenia 
Kosovská vláda v utorok opätovne zaviedla väčšinu z obmedzení pohybu zameraných na zníženie rizika 

prenosu nového druhu koronavírusu. Zakázanými sú tak odteraz napríklad náboženské obrady, informovala 
agentúra AP. 

Podľa nariadenia vlády sú na kosovských námestiach či v parkoch zakázané aj verejné zhromaždenia, 
vrátane tradičných rodinných obradov, i stretnutia viac ako piatich ľudí. 

[Späť na obsah] 

 
 

25. V utorok pribudlo 41 infikovaných, dva prípady aj z nášho regiónu 
[29.07.2020; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Spravodajstvo; 00:00; SITA] 
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V prípade nových potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 ide zväčša o import zo zahraničia. 
BRATISLAVA. V utorok pribudlo 41 infikovaných koronavírusom. Národné centrum zdravotníckych informácií 

o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk. Od prepuknutia ochorenia COVID-19 sa tak na Slovensku 
nakazilo už 2 245 ľudí. Uplynulý deň urobili laboratóriá takmer 2 300 testov, spolu otestovali už takmer 258-tisíc 
vzoriek. Nepribudlo žiadne úmrtie, vyliečilo sa 16 ďalších pacientov. Počet ľudí, ktorí prekonali koronavírus, tak 
stúpol na 1 660. 

Ako informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej webovej stránke, počet hospitalizovaných pacientov 
stúpol na 25. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú dvaja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii nikto. 

Po utorkovom testovaní pribudlo 14 prípadov ochorenia COVID-19 v okrese Bratislava. Osem nakazených 
potvrdili v okrese Košice, sedem v okrese Prievidza. Po dvoch nových prípadoch evidujú v okresoch Martin, 
Myjava, Veľký Krtíš (muž a žena) a Žilina. Zhodne po jednom novom infikovanom majú okresy Dunajská Streda, 
Nové Mesto nad Váhom, Spišská Nová Ves a Trenčín. Pozitívne testovaní boli ľudia vo veku od 9 do 67 rokov. 

Ako uviedol Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti, v prípade potvrdených prípadov 
ochorenia COVID-19 za utorok ide zväčša o import zo zahraničia alebo aktívne dohľadané kontakty už 
potvrdených prípadov. V niektorých prípadoch sa ešte uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie. Osoby, ktoré 
prišli zo zahraničia, rešpektovali aktuálne platné opatrenie ÚVZ SR. Príslušné regionálne úrady verejného 
zdravotníctva boli o ich príchode informované, osoby do času obdržania výsledkov testov zotrvali v domácej 
izolácii. 

Väčší počet nahlásených potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 za utorok zaznamenali regionálne úrady 
verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi, Košiciach a Bratislave. V prípade RÚVZ so sídlom v Prievidzi ide o 
aktívne dohľadané kontakty už potvrdených prípadov a importované prípady zo zahraničia. “RÚVZ so sídlom v 
Prievidzi spolupracuje so samosprávami v jeho územnej pôsobnosti, spoločne sa zaoberajú epidemiologickou 
situáciou a z pohľadu prevencie posudzujú možnosť prijatia opatrení na lokálnej úrovni,” uviedli hygienici. 

Prípady v pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach sú podchytené 
importované prípady zo zahraničia. Osoby zostali po príchode na Slovensko v domácej izolácii. Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave aktuálne vykonáva epidemiologické vyšetrovanie prípadov 
nahlásených v jeho územnej pôsobnosti. 

[Späť na obsah] 
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26. Na Slovensku pribudlo až 41 chorých: Najviac v Bratislave a aj na Myjave 

zavádzajú opatrenia 
[29.07.2020; najmama.aktuality.sk; Najmama.sk; 00:00; Najmama.sk;TASR] 
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Zdroj: Profimedia 
Počet chorých na COVID-19 sa zvyšuje u nás aj vo svete. 
V utorok (28. 7.) na Slovensku pribudlo 41 prípadov nákazy novým koronavírusom. 
Za včerajší deň vykonali laborátóriá 2 296 testov. 
Pozitívne testovanie bolo zachytené v týchto okresoch: Bratislava (14), Košice (8), Prievidza (7), Myjava (2), 

Veľký Krtíš (2), Žilina (2), Martin (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Spišská Nová Ves (1), Dunajská Streda (1) a 

Trenčín (1). Pozitívne testovaní boli ľudia vo veku od 9 do 67 rokov. 
Dobrou správou je, že sa vyliečili ďalší pacienti. Ich počet stúpol o ďalších 16. Spolu je tak v našej krajine z 

ochorenia COVID-19 vyliečených 1660 ľudí. 
V nemocniciach je s ochorením alebo s podozrením naň 25 pacientov, na jednotkách intenzívnej starostlivosti 

sú dvaja ľudia, podporu umelej pľúcnej ventilácie nepotrebuje žiadny človek s ochorením COVID-19. 
Najviac nakazených evidovali v Bratislave, kde pribudlo 14 prípadov, ale aj mesto Myjava prijíma krízové 

opatrenia. 
V Myjave totiž stúpa počet nakazených novým koronavírusom, ktorý sa rozšíril po rodinnej oslave v neďalekej 

obci Poriadie. Mesto preto zvolalo na pondelok (27. 7.) krízový štáb a prijalo opatrenia, ktoré by mali zabrániť 
ďalšiemu nárastu nakazených. 

Okres Myjava je po Prievidzi druhým najzasiahnutejším regiónom v počte nakazených novým koronavírusom 
v Trenčianskom kraji. “V súvislosti s epidémiou, ktorá v okrese vznikla, máme už 22 pozitívnych prípadov, ktoré 
sú aj mimo okresu Myjava, a niekoľko desiatok kontaktov týchto prípadov, ktoré sa ďalej došetrujú,” uviedla 
riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková. 

V meste je aktuálne 15 pozitívne identifikovaných a viac ako stovka ľudí, ktorí s nimi prišli do kontaktu. 
Radnica preto po zasadnutí krízového štábu prijala viacero protiepidemiologických opatrení. 

“Zastavili sme všetky kultúrne, spoločenské a športové podujatia, zavreli sme plaváreň, kúpalisko, niektoré 
mestské zariadenia, kde sa ľudia stretávali, zakázali sme organizovanie veľkých podujatí, osláv zatiaľ do 
pondelka 3. augusta,” doplnil primátor mesta Pavel Halabrín. 

Mesto tak muselo zrušiť po plánovanom medzinárodnom folklórnom festivale v júni aj druhé najväčšie 
podujatie Dožinky v gazdovskom dvore a tiež dlho pripravované oslavy výročia vzniku mestskej časti Turá Lúka. 

Na situáciu zareagovala aj myjavská nemocnica, ktorá je kapacitne i vybavením pripravená zvládnuť aj vyšší 
počet pacientov s infekčným ochorením. 

“Zaviedli sme opätovne vstupné filtre, zakázali návštevy a tesne predtým sme zriadili odberové miesto, ktoré 
denne poskytuje služby ľuďom, ktorí potrebujú odber sterov na detekciu nového koronavírusu,” informoval riaditeľ 
Nemocnice s poliklinikou v Myjave Henrich Gašparík. 

Ďalší liek by mohol pomôcť pri liečbe koronavírusu 
Ďalším liekom, ktorý by mohol pomôcť proti ochoreniu COVID-19, je protizápalový tocilizumab, ktorý sa 

používa na liečbu rôznych foriem artritídy. Informoval o tom v utorok spravodajský webový portál Novinky.cz. 
Účinný totiž je aj pri cytokínovej búrke, keď dochádza k prehnanej imunitnej reakcii organizmu pri liečbe 

rakoviny upravenými T-lymfocytmi. Cytokínová búrka je však tiež jednou z príčin, pre ktorú umierajú ľudia na 
COVID-19. 

Lekári sú presvedčení, že tento preparát zaberá u nakazených koronavírusom SARS-CoV-2, u ktorých došlo k 
prehnanej imunitnej reakcii, tzv. cytokínovej búrke. Výsledky klinických skúšok, do ktorých je zapojených zhruba 
450 ľudí na celom svete, sa čakajú tento týždeň. 

“Je veľmi jasné, že najvážnejšia forma COVID-19, ktorá zabíja, je spojená viac s reakciou tela na vírus než s 
vírusom samotným. Riešime, ako možno potlačiť túto reakciu,” odpovedala denníku The Daily Mail lekárka Taryn 
Youngsteinová z londýnskej Imperiál College, ktorá je do testu zapojená. 

Tocilizumab sa testuje v rámci rozsiahleho Oxfordského projektu s názvom Recovery, ktorý už potvrdil 
účinnosť dexametazónu a vylúčil účinnosť antimalarika hydroxychlórochínu a kombinácie antivirotík pre liečbu 
HIV - lopinaviru s ritonvirom, ktorá je na trhu pod názvom Kaletra. 

Tocilizumab, ktorý sa v Česku predpisuje pod obchodným menom RoActemra, nelikviduje vírus alebo nebráni 
napádať bunky v tele a replikovať sa v nich, znižuje však množstvo cytokínu interleukínu 6 a zmenšuje tak 
odpoveď organizmu. 

Ak by sa účinnosť potvrdila, bol by to ďalší krok v boji proti novému koronavírusu. "Liek dobre poznáme - 
vieme, že je bezpečný a býva dobre znášaný, dodala Youngsteinová. 

V USA bol už v marci liek schválený aj pre testy u ľudí nakazených SARS-CoV-2. Liek sa novo bude vyrábať 
aj v Iráne, ktorý je ťažko zasiahnutý koronavírusom. V nemocniciach by mal byť do dvoch týždňov, aby sa s ním 
mohli vykonať klinické testy, uviedla agentúra IRNA. 

Výskumníci sú presvedčení, že pre liečbu je treba mať viac druhov liečiv, pretože choroba sa prejavuje u 
rôznych nakazených rozlične. 
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27. KORONAVÍRUS Včera pribudlo až 41 nových prípadov! Najviac v okolí 

hlavného mesta 
[29.07.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 
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BRATISLAVA - Na Slovensku v utorok pribudlo 41 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá 
vykonali 2 296 testov. Krajina tak celkovo doteraz eviduje 2 245 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. 
Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk. 

Za uplynulý deň bol koronavírus na Slovensku zistený u 41 ľudí. Celkovo sa v utorok spravilo spolu 2 296 
testov. Na Slovensku už celkovo vykonali 257 535 testov, pozitívne testovaných je 2 245. K dnešnému dňu je na 
Slovensku 557 aktívnych prípadov. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Najviac prípadov pribudlo v Bratislave 
Najviac prípadov, a to až 14, zachytili v okrese Bratislava. Ďalšie prípady sa vyskytli v okresoch Košice (8), 

Prievidza (7), Myjava (2), Veľký Krtíš (2), Žilina (2), Martin (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Spišská Nová Ves 

(1), Dunajská Streda (1) a Trenčín (1). Pozitívne testovaní boli ľudia vo veku od 9 do 67 rokov. 
Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
Dobrou správou je, že sa vyliečili ďalší pacienti. Ich počet stúpol o ďalších 16. Spolu je tak v našej krajine z 

ochorenia COVID-19 vyliečených 1 660 ľudí. V nemocniciach je s ochorením alebo s podozrením naň 25 
pacientov, na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú dvaja ľudia, podporu umelej pľúcnej ventilácie nepotrebuje 
žiadny pacient s koronavírusom. 

Zdroj: korona.gov.sk 
Zdroj: korona.gov.sk 
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28. Karhan zaznamenal šesť víťazstiev, v karanténe má Matiča 
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Vladimír Kikuš 
Včera sme mapovali dianie v ôsmich kluboch našej druhej najvyššej súťaže, ktorej nový ročník odštartuje už v 

piatok predohrávkou 1. kola Poprad – Bardejov (o 19.00 h). Dnes sa pozrieme na to, čo dôležité sa počas letnej 
prestávky udialo vo zvyšných siedmich kluboch. 

Prečítajte si tiež 
Výborné bilancie Cifraniča a Fabuľu, päť prehier Šamorína 
O 3 DNI ŠTARTUJE DRUHOLIGOVÝ ROČNÍK 2020/21: MEDZI ŠESTNÁSTKAMI – II. ČASŤ 
MFK DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 
Radosť hráčov MFK Dukla Banská Bystrica. Zdroj: mfkdukla.sk 
Banskobystrická Dukla prehrala kľúčový zápas posledného kola nadstavby v Dubnici (1:4), takže do baráže o 

účasť v najvyššej súťaži sa napokon nekvalifikovala. Hráči následne dostali trojdňové voľno, po ktorom sa znova 
pustili do roboty. V Dukle, ktorá bude na jeseň hrávať domáce zápasy tak ako v nadstavbe na zvolenskom 
štadióne, nastal len minimálny pohyb v kádri. V klube skončil skúsený útočník Blažej Vaščák, Adam Kostúr odišiel 
do Žiliny a Peter Kolláti do Rakytoviec. 

Zatiaľ jedinou posilou Banskobystričanov je stredopoliar Marek Frimmel, ktorý na jar pôsobil v Skalici. 
Zverenci trénera Stanislava Vargu odohrali počas krátkej prípravy dva zápasy, v prvom remizovali s FK Pohronie 
2:2 (góly Dukly: Točka, Vujoševič z 11 m) a v nedeľňajšej generálke, ktorú absolvovali na štadióne v Priechode, 
zdolali Liptovský Mikuláš 2:0 dvoma gólmi Róberta Polievku. „Na skúške je u nás Albánec Geron Točka a v 
prípravných zápasoch dostali príležitosť aj Dalibor Gonda a Jakub Uhrinčať z nášho dorastu,“ povedal vedúci 
mužstva Ivan Šimko. 

ŠK SLOVAN BRATISLAVA B 
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Zverenci trénera Stanislava Moravca odštartovali prípravu 12. júla, hlavný stan si rozložili na bratislavských 
Pasienkoch. V kádri rezervy belasých prišlo k veľkému pohybu. „Z kategórie do 19 rokov prišli do mužstva 
Valentín, Matoš, Lieskovský, Lavrenčík a Országh, z hosťovania v Komárne sa vrátil Marek Rigo a Laczkóovi sa 
skončilo hosťovanie v Trenčíne. Brankár Zváč odišiel na hosťovanie do Malaciek, Repiský do FK Pohronie, 
Polakovič do Šale, Mašulovič na hosťovanie do Senice. Angažmán si stále hľadajú Kozlovský a Borovský,“ 
povedal vedúci mužstva Jaroslav Suchoň. 

Hráčom rezervy sa stal už aj Kolumbijčan John Garcia a tréneri rátajú aj so službami Lichého, ktorý je však 
momentálne po zranení a vyzerá to na nútenú pauzu v trvaní zhruba dvoch mesiacov. Rezerva Slovana odohrala 
v príprave päť zápasov, na konto si pripísala dve prehry (Šaľa 0:4, Petržalka 0:3) a tri víťazstvá Kalinkovo 8:0, 
Bernolákovo 6:3 a v sobotňajšej generálke triumfovala nad Šamorínom 3:2 (góly Slovana B: Lavrenčík (11 m), 
Hubert, Haramia). 

KFC KOMÁRNO 
KFC Komárno. Zdroj: facebook.com/kfckomarno 
V Komárne sa rozhodli, že pri mužstve bude v pozícii hlavného trénera naďalej pokračovať Miroslav Karhan, 

ktorý stihol odkoučovať mužstvo akurát v úvodnom jarnom kole minulej sezóny. „Dohodli sme sa na dvojročnom 
kontrakte,“ špecifikoval dĺžku spolupráce s KFC Miroslav Karhan. Odišli dvaja legionári: Slovinec Šipek a Grék 
Fokaidis, ktorí sa nedohodli na podmienkach pokračovania kontraktu. 

Do KFC sa však po ukončení pôsobenia v Skalici vrátil srbský pravý obranca Mihajilo Popovič, novou 
akvizíciou sú aj Dávid Doktorík z Dunajskej Stredy, Jozef Vajs prišiel z klubu nižšej súťaže v Rakúsku, Gábor 
Tóth z Hurbanova a Jozef Pastorek z Podbrezovej. S mužstvom netrénuje srbský stredopoliar Goran Matič, ktorý 
je momentálne v karanténe. KFC mal prípravu pôvodne zavŕšiť týždenným tréningovým kempom v Mezőkövesde, 
ale pre meniacu sa epidemiologickú situáciu napokon do Maďarska neodcestoval a formu dolaďuje v domácich 
podmienkach. Počas prípravy odohral osem zápasov, šesť víťazných, zaznamenal dve prehry. V sobotňajšej 
generálke zdolal prvoligovú Sereď 3:2 (góly KFC: Popovič, Domonkos, Gábor Tóth). 

FK POPRAD 
Radosť hráčov FK Poprad. Zdroj: facebook.com/fkpoprad.official 
Popradčania účinkovali v nadstavbe, ale veľa vody v nej nenamútili. Všetky štyri zápasy prehrali (Skalica 0:1, 

Banská Bystrica 0:7, Dubnica 1:2, Žilina B 0:4). V klube spod Tatier prišlo k výraznému zoštíhľovaniu kádra. 
Najskôr skončili Peter Maslo a Zekucia, po nadstavbe odišli Kukoľ a Arevalo (do Podbrezovej), L. Horváth a 
Maťaš (do Bardejova), Tibor Slebodník (do Žiliny), Olejník (do Trnavy), Junior (do Rakúska) a Jančak (Ukrajina). 
Hovorí sa ešte o odchode Galloviča do Ružomberka. 

Jaroslava Belejčáka na poste hlavného trénera nahradil Stanislav Ďuriš, asistenti sú Peter Pitoňák a Peter 
Ďuriš, tréner brankárov Ján Malec. Od minulého pondelka až do soboty bolo mužstvo na sústredení v Nemšovej, 
kde okrem dvojfázových tréningov odohralo dva prípravné zápasy. Nad Myjavou vyhralo 2:1 (góly: Legnani 2) a v 
sobotňajšej generálke podľahlo trnavskému Spartaku 0:2. „Sústredenie prebehlo podľa plánu, odohrali sme dva 
kvalitné zápasy,“ povedal tréner Stanislav Ďuriš. Posilnenie kádra budú v FK doťahovať v priebehu tohto týždňa. 
Už v piatok čaká Poprad prvý majstrák, v domácom NTC hostí Bardejov. 

SLAVOJ TREBIŠOV 
Trénera Ľuboša Benkovského, ktorý odišiel do Zlatých Moraviec, nahradil Ondrej Desiatnik, ktorý naposledy 

viedol treťoligový Vranov nad Topľou. Otázka asistenta trénera ešte doriešená nie je. Z vranovského košiara 
získal Trebišov tri posily: prišli 31-ročný Matúš Digoň, 19-ročný František Sitarčík a 26-ročný Wisdom Kanu, ktorý 
bol na jar na hosťovaní v Poprade. Brankársky post vystužil príchod Vincléra z Prešova. V štádiu riešenia sú 
príchody Bacha a Katunského (obaja FC Košice), Krajňaka (Šarišské Michaľany), Bajtoša (Ružomberok), 
Chovana (Michalovce) a Smirnova z Ukrajiny. 

Odišli hráči, ktorí boli na hosťovaniach: Gmitter a A. Leško (Bardejov), Zsigmond a R. Černák (Dunajská 
Streda), Lukáš Tóth a Harvila (Lokomotíva Košice) a Mihálik (Trnava). Slavoj odohral v príprave päť zápasov s 
bilanciou dve víťazstvá, dve remízy a jedna prehra. V generálke remizoval na trávniku treťoligového Humenného 
2:2 (góly: Begala, Radovanovič). „Skladáme mužstvo, nie je to ešte ideálne, ale urobíme všetko pre to, aby sme 
boli dobre pripravení,“ povedal tréner Ondrej Desiatnik. 

MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
Hráči MFK Tatran Liptovský Mikuláš Zdroj: mfktatran.sk 
Klub z Liptova do poslednej chvíle váhal nad podaním si prihlášky do druhej ligy, no napokon sa túto možnosť 

vedenie rozhodlo využiť. Zverenci trénera Štefana Zaťka odohrali v príprave šesť zápasov, prvý remizovali 
(Spišská Nová Ves 3:3), nasledovali dve víťazstvá (Dolný Kubín 4:3, Prešov 4:1) a napokon tri prehry (Oravské 

Veselé 2:3, Podbrezová 0:3 a v nedeľňajšej generálke aj s Banskou Bystricou 1:2, gól: Laura). 
Najlepším kanonierom prípravy bol päťgólový útočník Peter Voško. „Odišla od nás štvorica hráčov: brankár 

Gábriš do Podkoníc, Kucharčík do Považskej Bystrice, Ivan Kotora posilnil Oravské Veselé a Čery išiel do 
Malženíc,“ povedal športový riaditeľ klubu Ján Papaj. Liptáci momentálne pracujú na finalizácii príchodu brankára 
Lukscha z Českých Budějovíc, mužstvo by mal posilniť aj Andrej Štrba z Čadce, ktorý pôsobil v bratislavskom 
Interi. Z dorastu MFK Tatran prešli pod krídla A-mužstva Baran, Daniel Kováč a dvojica Kórejčanov Kim a Ha. 

PARTIZÁN BARDEJOV 
Bardejovčania začali s prípravou 16. júna. Odohrali sedem prípravných zápasov s bilanciou tri víťazstvá, 

jedna remíza a tri prehry. Káder Bardejova vystužili príchody Lukáša Horvátha a Maťaša (obaja z Popradu), 
Serečina (z Humenného), Tatara (z Třinca), na hosťovanie prišiel Rastislav Švec (Ružomberok) a v riešení je 
príchod Dzuríka (FK Pohronie). Káder doplnila aj dvojica mladíkov z dorastu Rabik a Sosňak. Z klubu odišiel 
stredopoliar Horodník (Skalica). 



Partizán v sobotňajšej generálke zdolal treťoligový Tatran Prešov 5:2, keď už po prvom polčase viedol 
štvorgólovým rozdielom (góly Bardejova: Lukáč, Romulo Santos, Serečin, L. Horváth, Rabik). Do zápasu 
nezasiahli pre zdravotné problémy Petko a M. Keresteš. „Prvý polčas bol výborný, druhý tiež nebol zlý, no máme 
ešte na čom pracovať. Najviac ma teší zdravá konkurencia. Chceme hrať pre divákov, ktorí prišli, bola to 
pozvánka na ligu,“ povedal pre webovú stránku klubu tréner Jozef Kukulský, ktorého zverenci sa už v piatok 
predstavia v Poprade. „Chlapci sa tešia, sú motivovaní, chcú hrať,“ dodal. 

Denník Šport 
Ostatné 
Slovensko 
NHL 
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Za utorok pribudlo na Slovensku 41 nových prípadov s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID-19 (dva v 
Banskobystrickom kraji – okres Veľký Krtíš ). Laboratóriá vyšetrili 2 296 odobratých vzoriek. Od 6. marca 2020 
máme na Slovensku 2 245 pozitívne testovaných na koronavírus a 28 úmrtí, pričom sa celkom testovalo 257 535 
ľudí. Tu je prehľad všetkých doteraz známych prípadov. 

28. júla 2020 (41 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v utorok zaevidovali dva nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 184). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 14 (512), Košický kraj 9 (324), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 0 (287), Trenčiansky kraj 11 (298), Trnavský kraj 1 (146) a Žilinský kraj 4 (324). 

Najviac prípadov evidovali v Bratislave, kde pribudlo 14 nakazených. V Košiciach evidujú osem nových 
prípadov, v Prievidzi sedem. Po dva nové prípady majú okresy Martin, Žilina, Myjava a Veľký Krtíš. Jeden nový 
prípad hlásia v Trenčíne, Dunajskej Strede, Novom Meste nad Váhom a Spišskej Novej Vsi. Pozitívne testovaní 

boli ľudia vo veku od 9 do 67 rokov, 
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 doposiaľ zotavilo 1 660 ľudí. 
Hospitalizovaných je 25 pacientov, u 15 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 29. 
27. júla 2020 ( 23 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v pondelok zaevidovali tri nové prípady pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 182). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 3 (498), Košický kraj 4 (315), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 1 (287), Trenčiansky kraj 4 (287), Trnavský kraj 2 (145) a Žilinský kraj 6 (320). 

Pozitívne prípady pochádzajú z okresov Bratislava (3), Michalovce (3), Bánovce nad Bebravou (3), Piešťany 
(2), Dolný Kubín (2), Žilina (2), Čadca (2), Prievidza (1), Žiar nad Hronom (1), Prešov (1), Žarnovica (1), Banská 
Bystrica (1) a Košice (1). Medzi nimi bolo 13 mužov a 10 žien vo vekovom rozpätí od 10 do 75 rokov. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 28, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 644 ľudí. 
Hospitalizovaných je 24 pacientov, u 14 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián je na čísle 29. 
26. júla 2020 (2 nové prípady) 
V Banskobystrickom kraji v nedeľu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 179). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 0 (495), Košický kraj 0 (311), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 1 (286), Trenčiansky kraj 1 (283), Trnavský kraj 0 (143) a Žilinský kraj 0 (314). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 27, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 616 ľudí. 
Hospitalizovaných je 21 pacientov, u 12 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián stúpol na číslo 31. 
25. júla 2020 (38 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v sobotu nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 179). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 8 (495), Košický kraj 2 (311), Nitriansky 
kraj 0 (170), Prešovský kraj 21 (285), Trenčiansky kraj 7 (282), Trnavský kraj 0 (143) a Žilinský kraj 0 (314). 

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 1 589 ľudí. 
Hospitalizovaných je 21 pacientov, u 12 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián stúpol na číslo 31. 
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24. júla 2020 (23 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji v piatok zaevidovali až 9 nových prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 179). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 2 (487), Košický kraj 2 (309), Nitriansky 
kraj 1 (170), Prešovský kraj 1 (264), Trenčiansky kraj 5 (275), Trnavský kraj 1 (143) a Žilinský kraj 2 (314). 

V piatok zaevidovali po dva nové prípady infikovaných koronavírusom v okresoch Bánovce nad Bebravou, 
Banská Štiavnica, Košice, Prievidza, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Žilina. Po jednom prípade bolo v okresoch 
Bratislava, Galanta, Humenné, Komárno, Krupina, Nové Mesto nad Váhom, Revúca, Senec a Zvolen. Je medzi 
nimi 12 mužov a 11 žien, sú vo veku od 6 do 74 rokov. 

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 1 577 ľudí. 
Hospitalizovaných je 21 pacientov, u 12 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián stúpol na číslo 29. 
23. júla 2020 (29 nových prípadov) 
V Banskobystrickom kraji vo štvrtok nezaevidovali žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 

celkom 170). V ďalších krajoch to vyzerá nasledovne: Bratislavský kraj 8 (485), Košický kraj 1 (307), Nitriansky 
kraj 3 (169), Prešovský kraj 5 (263), Trenčiansky kraj 10 (270), Trnavský kraj 2 (142) a Žilinský kraj 0 (312). 

Najviac nových prípadov infikovaných koronavírusom zaznamenali vo štvrtok v okresoch Myjava (8), 
Bratislava (7), Prešov (3) a Nové Zámky (2). Po jednom prípade pribudlo v okresoch Bánovce nad Bebravou, 
Galanta, Kežmarok, Komárno, Malacky, Michalovce, Poprad a Považská Bystrica. 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o 21, z ochorenia sa doposiaľ zotavilo 1 577 ľudí. 
Hospitalizovaných je 21 pacientov, u 12 z nich je potvrdený COVID-19, na JIS ležia 2 pacienti, na pľúcnej 

ventilácii nie je nikto. Sedemdňový kĺzavý medián stúpol na číslo 29. 
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. 
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 n ie 

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

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

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

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

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

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

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

týždňoch možno predpokladať, že koronakrízu na Slovensku sme zvládli. 
21. mája 2020 (1 nový prípad) 
V Banskobystrickom kraji (doteraz celkom 100) neevidovali vo štvrtok žiadny nový prípad pozitívne 

testovaného človeka. Ďalšie kraje mali doposiaľ nasledovné výsledky: Bratislavský kraj 0 (364), Košický kraj 0 
(259), Nitriansky kraj 0 (117), Prešovský kraj 1 (178), Trenčiansky kraj 0 (175), Trnavský kraj 0 (121) a Žilinský 
kraj 0 (189). 

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa nezmenil a zostal na čísle 28. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 11, z ochorenia sa už zotavilo 1 256 ľudí. 



Hospitalizovaných je 76 pacientov, u 12 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 2 pacienti, na pľúcnej ventilácii 
nie je nikto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 zostáva na čísle 27. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 19, z ochorenia sa už zotavilo 1 131 ľudí. 
Hospitalizovaných je 116 pacientov. U 21 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 3 pacienti, na pľúcnej ventilácii 

nie je nikto. 
Parlament schválil v piatok tzv. smart karanténu. Ľudia budú môcť namiesto štátnej karantény využívať 

mobilnú aplikáciu. Zákon schválili v skrátenom legislatívnom konaní. Úrad verejného zdravotníctva bude musieť 
získané údaje zničiť, hneď ako pominie dôvod ich spracovania. 

Slovensko má aktuálne k dispozícií prvých 100 tisíc testov na COVID-19, ktoré vyvinuli slovenskí vedci. 
13. mája 2020 (8 nových prípadov) 



V Banskobystrickom kraji neevidovali v stredu žiadny nový prípad pozitívne testovaného človeka (doteraz 
celkom 100), ďalšie kraje mali výsledky: Bratislavský kraj 2 (363), Košický kraj 6 zo Žehry (243), Nitriansky kraj 0 
(116), Prešovský kraj 1 (177), Trenčiansky kraj 1 (172), Trnavský kraj 0 (118) a Žilinský kraj 0 (188). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na COVID-19 sa zvýšil o jedného, aktuálne je na čísle 26. 
Počet vyliečených pacientov sa zvýšil o ďalších 44, z ochorenia sa už zotavilo 806 ľudí. 
Hospitalizovaných je 162 pacientov. U 35 bolo ochorenie potvrdené. Na JIS sú 6 pacienti, na pľúcnej ventilácii 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bohužiaľ v pondelok zomreli dvaja pacienti z DSS, dobrou správou je, že z ochorenia sa vyliečilo ďalších 20 
pacientov. V nemocniciach je hospitalizovaných 175 pacientov, u 57 bolo ochorenie COVID-19 potvrdené. Na JIS 



je 6 pacientov, na pľúcnej ventilácii nie je žiaden pacient. S podozrením na COVID-19 je hospitalizovaných 118 
pacientov. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. apríla 2020 (26 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Muž 2
7 

Levice OP Karusel 

Muž 3
6 

Martin  

Žen
a 

2
1 

Martin  

Muž 3
6 

Námestovo  

Muž 3
9 

Partizánske v karanténnom stredisku Svidník 

Muž 3
1 

Poprad  

Muž 3
1 

Prievidza  

Muž 3
3 

Prievidza  



Muž 3
5 

Prievidza  

Muž 5
7 

Prievidza  

Muž 6
2 

Prievidza  

Muž 7
3 

Prievidza  

Muž 8
0 

Prievidza  

Žen
a 

1 Prievidza  

Žen
a 

2
3 

Prievidza v karant, stredisku VDZ VS 
Financie 

Žen
a 

3
2 

Prievidza  

Žen
a 

4
7 

Prievidza  

Žen
a 

4
8 

Prievidza  

Žen
a 

5
9 

Prievidza  

Žen
a 

8
3 

Prievidza  

Muž 1 Ružomberok  
Muž 3

4 
Šaľa OP Karusel 

Muž 5
6 

Šaľa OP Karusel 

Žen
a 

5
1 

Šaľa OP Karusel 

Žen
a 

6
9 

Šaľa OP Karusel 

Žen
a 

4
9 

Vranov nad 
Topľou 

v karanténnom stredisku 
Pezinok 

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

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

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

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

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

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

18. apríla 2020 (72 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 

Muž 3
3 

Bratislava  

Žen
a 

4
4 

Bratislava  



Muž 2
5 

Brezno  

Muž 6
2 

Dolný Kubín  

Muž 5
5 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

4
4 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

4
7 

Dunajská 
Streda 

 

Žen
a 

5
2 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
7 

Košice  

Muž 2
8 

L. Mikuláš  

Žen
a 

2
6 

L. Mikuláš  

Muž 5
3 

Martin  

Žen
a 

1
6 

Martin  

Žen
a 

2
8 

Martin  

Žen
a 

3
4 

Martin  

Žen
a 

4
0 

Martin  

Žen
a 

4
2 

Martin  

Žen
a 

4
6 

Martin  

Žen
a 

5
1 

Martin  

Žen
a 

5
3 

Martin  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Žen
a 

5
6 

Martin  

Žen
a 

5
7 

Martin  

Žen
a 

6
1 

Martin  

Žen
a 

5 Námestovo  

Muž 5
3 

Pezinok  

Muž 5
6 

Pezinok  

Žen
a 

8
0 

Pezinok  

Muž 5
8 

Prievidza  

Žen
a 

2
7 

Prievidza  

Žen
a 

5
2 

Prievidza  

Muž 4
6 

Revúca  

Muž 2
3 

Ružomberok  

Muž 7
3 

Ružomberok  

Muž 7
5 

Stará 
Ľubovňa 

 

Žen 5 Turč. Teplice  



a 8 
Žen

a 
5

8 
Tvrdošín  

Žen
a 

5
5 

Martin  

Muž 4
2 

Ružomberok neznámy, vyšetrený v 
Ružomberku 

Muž 2
8 

Martin DSS 

Muž 4
0 

Martin DSS 

Muž 7
0 

Martin DSS 

Muž 7
2 

Martin DSS 

Muž 7
4 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Muž 8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

5
4 

Martin DSS 

Žen
a 

6
1 

Martin DSS 

Žen
a 

6
3 

Martin DSS 

Žen
a 

6
6 

Martin DSS 

Žen
a 

7
0 

Martin DSS 

Žen
a 

7
2 

Martin DSS 

Žen
a 

8
0 

Martin DSS 

Žen
a 

8
1 

Martin DSS 

Žen
a 

8
3 

Martin DSS 

Žen
a 

8
4 

Martin DSS 

Žen
a 

8
6 

Martin DSS 

Žen
a 

8
7 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
8 

Martin DSS 

Žen
a 

8
9 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

9
4 

Martin DSS 

Žen
a 

– Martin DSS, vek neznámy 

Žen
a 

4
4 

Košice – 
okolie 

OP Karusel 

Muž 2
1 

Revúca OP Karusel 

Žen
a 

5
4 

Revúca OP Karusel 

Muž 1
3 

Rim. Sobota OP Karusel 

Muž 2
8 

Rim. Sobota OP Karusel 



Žen
a 

4
6 

Rim. Sobota OP Karusel 

Žen
a 

7
8 

Spišská N. 
Ves 

OP Karusel 

Muž 3
6 

Čadca v karanténnom stredisku Modra 

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

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

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

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

17. apríla 2020 (40 nových prípadov) 
Pohlavie V

ek 
O

kres 
Pozná

mka 
Muž 2

6 
  

B. Bystrica    
Muž 3

3 
  

Bratislava    
Muž 3

5 
  

Bratislava    
Žena 5

3 
  

Bratislava    
Žena 2

3 
  

Ilava    
Žena 6

7 
  

Ilava    
Muž 4

4 
  

Košice – okolie    
Muž 2

4 
  

Kys. Nové Mesto    
Muž 1

7 
  

Martin    
Žena 4

3 
  

Martin    
Muž 2

3 
  

Michalovce    
Žena 2

0 
  

Michalovce    
Žena 2

4 
  

Nové Zámky    
Žena 3

6 
  

Nové Zámky    
Žena 5

0 
  



Nové Zámky    
Žena 8

1 
  

Poprad    
Muž 7

8 
  

Prievidza    
Muž 3

3 
  

Púchov    
Žena 6

7 
  

Revúca    
Žena 2

3 
  

Senica    
Muž 5

3 
  

Skalica    
Žena 4

7 
  

Skalica    
Muž 2

1 
  

Stará Ľubovňa    
Žena 2

8 
  

Stará Ľubovňa    
Muž 1

0 
  

Trnava    
Muž 6

0 
  

Trnava    
Žena 6

2 
  

Trnava    
Muž 3

0 
  

Zlaté Moravce    
Muž 4

4 
  

Zlaté Moravce    
Muž 6

7 
  

Bratislava    
adresa neznáma    
Žena 8

2 
  

Pezinok    
DSS    
Žena 6

1 
  

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

Gabčíkovo 
   



Žena 3
7 

  

Michalovce    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Žena 5
3 

  

Revúca    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 4
1 

  

Senec    
v karant. stredisku 

Gabčíkovo 
   

Muž 2
1 

  

Michalovce    
v karant. stredisku Modra    
Žena 3

9 
  

Piešťany    
v karant. stredisku Modra    
Muž 3

0 
  

Nitra    
v karant. stredisku 

Poprad 
   

Muž 3
8 

  

Nové Zámky    
v karant. stredisku 

Poprad 
   

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

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

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

16. apríla 2020 (72 nových prípadov) 
Muž 
Bard

ejov 
66 
Muž 
Bratislava 
73 
adresa 

neznáma 
Muž 
Bratisl

ava 
62 
Muž 
Bratisl

ava 
60 
Muž 
Bratisl

ava 
55 



Muž 
Bratislava 
51 
adresa 

neznáma 
Žena 
Bratisl

ava 
44 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
36 
Žena 
Bratisl

ava 
35 
Žena 
Bratisl

ava 
27 
Muž 
Ča

dca 
28 
Muž 
Ča

dca 
25 
Žena 
Dunajská 

Streda 
55 
Žena 
Dunajská 

Streda 
52 
Žena 
Dunajská 

Streda 
40 
Muž 
Dunajská 

Streda 
18 
Muž 
Ko

šice 
47 
Muž 
Ko

šice 
29 
Muž 
Košice – 

okolie 
49 
Žena 
Košice – 

okolie 
36 
Žena 
Levoča 



58 
OP 

Karusel 
Muž 
M

artin 
52 
Muž 
Michal

ovce 
53 
Žena 
Michalo

vce 
49 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
48 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
44 
Žena 
Michalo

vce 
36 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
34 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
31 
OP 

Karusel 
Žena 
Michalo

vce 
28 
OP 

Karusel 
Muž 
Michalo

vce 
26 
OP 

Karusel 
Muž 
Michal

ovce 
25 
Muž 
Michalo

vce 
23 
OP 

Karusel 



Žena 
Michal

ovce 
14 
Žena 
Pezi

nok 
85 
DS

S 
Muž 
Pezi

nok 
64 
Žena 
Pezi

nok 
30 
Muž 
Pezi

nok 
22 
Muž 
Pezi

nok 
21 
Žena 
Pr

ešov 
68 
Muž 
Pr

ešov 
65 
Muž 
Prievi

dza 
64 
Žena 
Prievi

dza 
56 
Žena 
Prievidza 
53 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
48 
Žena 
Prievidza 
47 
adresa 

neznáma 
Žena 
Prievi

dza 
45 
Žena 
Prievidza 
43 
adresa 

neznáma 
Muž 
Prievi



dza 
42 
Muž 
Prievidza 
37 
v karant. stredisku 

Piešťany 
Žena 
Prievi

dza 
33 
Žena 
Rožň

ava 
60 
Muž 
Rožň

ava 
57 
Muž 
Rožň

ava 
53 
Muž 
Rožň

ava 
41 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Žena 
Rožň

ava 
30 
Muž 
Sabi

nov 
42 
Žena 
Sobra

nce 
46 
Muž 
Spišská Nová 

Ves 

49 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

36 
OP Karusel 
Žena 
Spišská Nová 

Ves 

27 
Žena 
Stro

pkov 
47 
Žena 
Treb

išov 
28 
Žena 
Treb

išov 



27 
Žena 
Treb

išov 
26 
Žena 
Trn

ava 
47 
Muž 
Tvrd

ošín 
33 
Muž 
Vranov nad Topľou 
40 
v karant. stredisku 

Lešť 
Muž 
Vranov nad 

Topľou 
27 
Muž 
Vranov nad 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. apríla 2020 (28 nových prípadov) 
Pohlavie 

 Vek 

Názov 
okresu 

Pozná
mka 

Muž 
5 
Bratisl

ava 
Muž 
24 
Bratisl

ava 
Muž 
62 
Bratisl

ava 
Žena 
37 
Bratisl

ava 
Muž 



78 
Liptovský 

Mikuláš 
Muž 
81 
Ko

šice 
Žena 
92 
Se

nec 
Žena 
55 
Spišská Nová 

Ves 

Žena 
67 
Nové 

Zámky 
Muž 

 5
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 3
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 5
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
58 
Pezi

nok 
Žena 

 5
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
3 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
4 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 7
9 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
2 

Pezi D



nok SS 
Žena 

 8
2 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
7 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 8
8 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 

 9
5 

Pezi
nok 

D
SS 

Žena 
39 
Rožň

ava 
Muž 
40 
Zlaté 

Moravce 
Muž 
18 
Spišská Nová 

Ves 

Muž 
42 
Trn

ava 
Žena 
34 
Vranov nad 

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

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

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

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

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

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

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

okresu 
Poznámk

a 
Muž 
3

7 
N

itra 
Žena 



58 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
61 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
39 
Košice – okolie 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

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

Financie 
Žena 
85 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
69 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
66 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
89 
Pezi

nok 



DS
S 

Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
10 
Pr

ešov 
Muž 
56 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
64 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
88 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
60 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
84 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 



80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
79 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
73 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
52 
Košice 
v karanténnom stredisku 

Piešťany 
Žena 
49 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
92 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
77 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
67 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
85 
Pezi



nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
38 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
87 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
90 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
91 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
82 
Pezi

nok 
DS

S 
Muž 
83 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
72 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
83 
Pezi

nok 



DS
S 

Muž 
65 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
44 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
78 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
80 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
86 
Pezi

nok 
DS

S 
Žena 
26 
Námest

ovo 
Muž 
43 
Brezno 
v karanténnom stredisku 

Lešť 
Žena 
64 
Michal

ovce 
Žena 
95 
Košice – 

okolie 
Muž 
56 
Košice – 

okolie 
Žena 
49 
Pezi

nok 
Muž 
27 
Bard

ejov 
Žena 
64 
Dolný 

Kubín 
Muž 
76 



Pezin
ok 

DSS 
nový 

Muž 
31 
Bratisl

ava 
Žena 
23 
Banská 

Bystrica 
Žena 
78 
Bratisl

ava 
Žena 
86 
Bratisl

ava 
Žena 
88 
Bratisl

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

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

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

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

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

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

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



Z celkového počtu nedeľných 1 324 testov štátne laboratóriá urobili 926 testov, zachytili 24 pozitívnych osôb, 
súkromné laboratóriá urobili 398 testov, tri boli pozitívne. 

Aktuálne je podľa štatistík NCZI hospitalizovaných 121 pacientov, z toho u 55 bol koronavírus potvrdený, v 73 
prípadoch sa čaká na výsledok testov. V slovenských nemocniciach je s ochorením COVID-19 na jednotke 
intenzívnej starostlivosti päť osôb, štyria pacienti potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu. 

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

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

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

11. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

3
1 

Komárno v karanténnom stredisku 

Žen
a 

3
2 

Rimavská 
Sobota 

 

Žen
a 

3
6 

Považská 
Bystrica 

v karanténnom stredisku 

Muž 4
9 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 3
9 

Vranov nad 
Topľou 

 

Žen
a 

2
1 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Muž 3
0 

Ružomberok v karanténnom stredisku 

Muž 1
8 

Vranov nad 
Topľou 

 

Muž 3
5 

Prievidza v karanténnom stredisku 

Muž 8
0 

Považská 
Bystrica 

 

Žen
a 

1
5 

Michalovce neznáma vyšetrená v 
Michalovciach 

Žen
a 

2
0 

Bratislava  

Muž 2
4 

Stará Ľubovňa v karanténnom stredisku 

Žen
a 

5
4 

Liptovský 
Mikuláš 

neznáma, v karanténnom 
stredisku 

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

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

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

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

10. apríla 2020 (13 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Žen
a 

4
5 

Spišská Nová 
Ves 

 

Žen
a 

4
1 

Bratislava  

Muž 3
2 

Bratislava  



Žen
a 

6
0 

Nové Zámky  

Žen
a 

6
2 

Senec  

Žen
a 

7
2 

Žilina  

Žen
a 

2
6 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
4 

Bratislava  

Žen
a 

2
9 

Senec  

Žen
a 

6
3 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 2
7 

Pezinok v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

3
6 

Bratislava  

Žen
a 

9
0 

Pezinok  

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

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

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

9. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Muž 5
7 

Košice – 
okolie 

Muž 1
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
0 

Košice 

Žen
a 

2
2 

Snina 

Žen
a 

7
3 

Martin 

Muž 4
3 

Košice 

Muž 3
7 

Lučenec 

Žen
a 

5
3 

Piešťany 

Muž 5
1 

Trnava 

Žen
a 

5
1 

Rimavská 
Sobota 

Žen
a 

4
2 

Dunajská 
Streda 

Žen
a 

2
7 

Bratislava 

Muž 3
8 

Bratislava 

Žen
a 

3
8 

Michalovce 

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



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

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

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

8. apríla 2020 (19 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Poznámka 

Muž 4
0 

Zlaté 
Moravce 

 

Muž 3
7 

Prievidza  

Žen
a 

3
1 

Košice  

Muž 4
9 

Martin  

Muž 8
8 

Martin  

Muž 3
8 

Nové Zámky  

Muž 2
2 

Košice  

Muž 5
7 

Trnava  

Žen
a 

2
5 

Malacky  

Muž 1
8 

Trenčín  

Muž 6
0 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 6
6 

Trnava  

Žen
a 

5
9 

Bratislava  

Žen
a 

6
4 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 1
7 

Košice v karanténnom 
stredisku 

Žen
a 

6
5 

Martin  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Muž 6
7 

Košice  

Žen
a 

7
5 

Košice – 
okolie 

 

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

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

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

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

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

7. apríla 2020 (101 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Okres Poznámka 



Žen
a 

3
1 

Trenčín  

Muž 8
9 

Trnava  

Muž 3
1 

Levoča  

Žen
a 

3 Trenčín  

Žen
a 

5
4 

Trenčín  

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

3
2 

Bratislava  

Žen
a 

6
9 

Trenčín  

Žen
a 

2
2 

St. Ľubovňa v karanténnej stanici APZ 
BA 

Žen
a 

3
0 

Kežmarok  

Žen
a 

4
0 

Košice – okolie  

Muž 6 Košice – okolie  
Muž 5

2 
Piešťany  

Muž 4
7 

Detva  

Muž 4
1 

Žilina  

Žen
a 

7
3 

Poprad  

Žen
a 

5
4 

adresa 
neuvedená 

v karanténnej stanici APZ 
BA 

Muž 1
1 

Bratislava  

Muž 4
5 

Námestovo v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
8 

Brezno v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
3 

Prievidza  

Muž 6
1 

Prievidza  

Muž 5
4 

bez adresy v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

5
6 

Bratislava  

Muž 8
1 

Prievidza  

Žen
a 

7
5 

Prievidza  

Muž 2
9 

Pezinok  

Žen
a 

3
5 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 4
7 

Prievidza  

Muž 4
3 

Prievidza v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

7
1 

Prievidza  

Žen
a 

6
4 

Malacky  

Muž 2
2 

Sabinov v karanténe Gabčíkovo 



Muž 2
5 

Trnava  

Žen
a 

2
4 

Rožňava  

Žen
a 

4
2 

Pezinok  

Žen
a 

5
1 

Prešov  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 5
5 

Bratislava  

Muž 4
1 

Partizánske  

Žen
a 

4
2 

Partizánske  

Muž 5
4 

Trenčín  

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Žen
a 

3
0 

Bratislava v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

2
2 

Martin v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Topoľčany v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

6
0 

Bratislava  

Muž 2
5 

Dunajská 
Streda 

 

Muž 3
5 

Bratislava  

Žen
a 

4
3 

Bratislava  

Muž 2
5 

Komárno v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
9 

Bratislava  

Žen
a 

5
4 

Bratislava  

Muž 4
5 

Partizánske v karanténe Gabčíkovo 

Muž 8
4 

Prievidza  

Žen
a 

8
3 

Prievidza  

Žen
a 

6
8 

Bratislava  

Žen
a 

7
6 

Nové Zámky  

Žen
a 

5
9 

Lučenec v karanténe Gabčíkovo 

Muž 3
0 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Žen
a 

3
3 

Čadca v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
8 

Bratislava  

Muž 2
7 

Vranov nad 
Topľou 

v karanténe Gabčíkovo 

Muž 2
4 

Prievidza  

Žen
a 

2
8 

Bratislava  

Žen
a 

2
1 

Trnava v karanténe Gabčíkovo 

Žen 4 Senec  



a 4 
Žen

a 
4

6 
Malacky  

Žen
a 

2
8 

Pezinok  

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

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

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

6. apríla 2020 (47 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu Poznámka 

Muž 5
8 

Malacky v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

5
7 

Bratislava v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
4 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
9 

Nitra  

Žen
a 

4
1 

Piešťany  

Muž 3
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
4 

Nitra v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
5 

Trebišov v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 2
6 

Kežmarok v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
9 

Šaľa  

Muž 2
3 

B.Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
4 

Snina v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 4
2 

Piešťany v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
7 

Spišská Nová 
Ves 

 

Muž 6
2 

Bratislava  

Žen
a 

2
8 

Banská 
Bystrica 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

3
3 

Brezno v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
6 

B. Bystrica v karanténnej stanici APZ BA 

Muž 3
2 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
8 

Bardejov v karanténnej stanici APZ BA 

Žen
a 

2
9 

Liptovský 
Mikuláš 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 2
4 

Spišská Nová 
Ves 

v karanténnej stanici IVS BA 

Muž 5
0 

Poprad v karanténnej stanici APZ BA 

Žen 6 Žilina  



a 1 
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
4 

Poltár v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2
7 

Banská 
Bystrica 

v karant. stanici APZ 
BA 

Žen
a 

2 Liptovský 
Mikuláš 

 

Muž 5 Nové Zámky v karant. stanici APZ 



3 BA 
Muž 2

2 
Kežmarok v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
5

6 
Banská 

Bystrica 
v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
4

8 
Poprad v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 2

5 
Gelnica v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

1 
Bardejov v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 3

3 
Rimavská 

Sobota 
v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 2

9 
Piešťany v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 2

1 
Levoča v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 4

5 
Brezno v karant. stanici APZ 

BA 
Žen

a 
2

4 
Liptovský 

Mikuláš 
v karant. stanici APZ 

BA 
Muž 4

3 
Liptovský 

Mikuláš 
v karant. stanici APZ 

BA 
Väčšina (34) pozitívne testovaných pochádza zo skupiny navrátilcov z rakúskeho Tirolska, ktorí sa vracali 

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

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

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

4. apríla 2020 (14 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Muž 7

6 
Prievidza 

Muž 7
0 

Košice 

Ženy 5
6 

Galanta 

Muž 5
5 

Trenčín 

Muž 4
9 

Stará 
Ľubovňa 

Ženy 4
6 

Košice 

Ženy 3
3 

Košice 

Ženy 2
6 

Partizánsk
e 

Muž 2
6 

Trenčín 

Muž 2
5 

Košice 

Muž 2
5 

Trenčín 

Ženy 2
2 

Košice – 
okolie 

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

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



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

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

3. apríla 2020 (21 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov 

okresu 
Žen

a 
6

5 
Žilina 

Muž 5
8 

B. 
Bystrica 

Žen
a 

5
8 

Žilina 

Žen
a 

5
4 

Prešov 

Žen
a 

5
3 

Prievidza 

Muž 5
0 

Košice 

Muž 5
0 

Košice 

Žen
a 

4
8 

Trenčín 

Muž 4
6 

Prievidza 

Muž 4
1 

Kežmarok 

Muž 4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
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 Piešťany 



9 
Žen

a 
5

7 
Košice – 

okolie 
Muž 5

2 
Bardejov 

Muž 5
2 

Čadca 

Muž 4
8 

Zlaté 
Moravce 

Muž 4
6 

Piešťany 

Muž 4
2 

Košice 

Žen
a 

4
1 

Prešov 

Muž 4
0 

Tvrdošín 

Muž 3
8 

Michalovce 

Muž 3
7 

B. Bystrica 

Muž 3
5 

Ružomber
ok 

Muž 3
4 

Kežmarok 

Žen
a 

2
7 

Žilina 

Muž 2
6 

Kežmarok 

Muž 2
6 

L. Mikuláš 

Žen
a 

2
5 

Prievidza 

Muž 2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Galanta 

Žen
a 

2
3 

Zvolen 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
1 

Snina 

Žen
a 

1
6 

Prešov 

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

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

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

1. apríla 2020 (26 nových prípadov) 
- muž, 27, Banská Bystrica 
- muž, 74, Bardejov 
- žena, 72, Bardejov 
- muž, 62, Bardejov 
- muž, 21, Bratislava 
- žena, 47, Bratislava 
- muž, 18, Bratislava 
- žena, 26, Brezno 
- žena, 23, Brezno 



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

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

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

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

31. marca 2020 (37 nových prípadov) 
Pohl

avie 
V

ek 
Názov okresu 

Žen
a 

5
9 

Bardejov 

Muž 2
2 

Bratislava 

Muž 2
8 

Bratislava 

Žen
a 

8 Bratislava 

Žen
a 

2
2 

Bratislava 

Žen
a 

4
5 

Bratislava 

Žen
a 

5
3 

Bratislava 

Muž 4
9 

Bratislava 

Muž 4
0 

Bratislava 

Muž 5
9 

Bratislava 

Žen
a 

8
7 

Bratislava 

Muž 5 Bratislava 
Žen

a 
4

1 
Bratislava 

Žen
a 

1
8 

Bratislava 

Muž 4
1 

Bratislava 

Muž 3
3 

Bratislava 

Žen
a 

2
3 

Bratislava 

Muž 3
0 

Brezno 

Muž 4
4 

Kežmarok 

Žen 4 Levice 



a 6 
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 
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30. V utorok na Slovensku pribudlo 41 nakazených novým koronavírusom 
[29.07.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/v-utorok-na-slovensku-pribudlo-41-nakaze/483473-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR UNLP Košice 

https://www.teraz.sk/slovensko/v-utorok-na-slovensku-pribudlo-41-nakaze/483473-clanok.html


Počet vyliečených pacientov na Slovensku stúpol o ďalších 16. Spolu je tak v krajine z ochorenia COVID-19 
vyliečených 1660 ľudí. 

,aktualizované 
Bratislava 29. júla (TASR) - Na Slovensku v utorok (28. 7.) pribudlo 41 prípadov nákazy novým 

koronavírusom. Laboratóriá vykonali 2296 testov. Krajina tak celkovo doteraz eviduje 2245 pozitívne testovaných 
na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-
19.nczisk.sk. "Pozitívne testovanie bolo zachytené v okresoch Bratislava (14), Košice (8), Prievidza (7), Myjava 
(2), Veľký Krtíš (2), Žilina (2), Martin (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Spišská Nová Ves (1), Dunajská Streda (1) 

a Trenčín (1)," spresňuje na sociálnej sieti ministerstvo zdravotníctva. Pozitívne testovaní boli ľudia vo veku od 
deväť do 67 rokov. Počet vyliečených pacientov na Slovensku stúpol o ďalších 16. Spolu je tak v krajine z 
ochorenia COVID-19 vyliečených 1660 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 25 
pacientov, na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú dvaja ľudia, podporu umelej pľúcnej ventilácie nepotrebuje 
žiadny človek s ochorením COVID-19. Počet úmrtí ostáva na čísle 28. Nahlásených 41 potvrdených prípadov 
ochorenia COVID-19 za utorok (28. 7.) je zväčša importovaných zo zahraničia, alebo sa vyskytli medzi 
dohľadanými kontaktmi už potvrdených prípadov. V niektorých prípadoch sa ešte uskutočňuje epidemiologické 
vyšetrovanie. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) na sociálnej sieti. Väčší počet nahlásených 
potvrdených prípadov ochorenia za utorok zaznamenali vo svojej územnej pôsobnosti regionálne úrady verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) v Prievidzi, Košiciach a Bratislave. ÚVZ SR doplnil, že osoby, ktoré prišli zo zahraničia, do 
obdržania výsledkov testov, rešpektujúc aktuálne nariadenie úradu, zostali v domácej izolácii. Regionálne úrady 
verejného zdravotníctva sledujú epidemiologickú situáciu vo svojej územnej pôsobnosti a prijímajú všetky 
potrebné protiepidemické opatrenia na lokálnej úrovni. ÚVZ SR pripomína, že stále je potrebné správať sa 
zodpovedne, rešpektovať aktuálne platné opatrenia a dbať na účinné hygienické pravidlá, ako je dôkladné 
umývanie rúk, sociálny odstup od cudzích osôb, respiračná hygiena, nosenie rúšok v interiéroch, v preplnených 
priestoroch, vo verejnej hromadnej doprave, na miestach s vyššou koncentráciou ľudí a podobne. Úrad tiež 
odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia a organizovanie veľkých rodinných osláv, na ktorých sa 
zíde väčší počet ľudí z rôznych oblastí Slovenska alebo aj zo zahraničia. 
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31. V centre Spišských Vlách objavili osídlenie spred 1 600 rokov 
[29.07.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 
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Najvzácnejší je nález rímskej mince zo štvrtého storočia. 
Bývalá radnica v Spišských Vlachoch ukrývala vzácny poklad 
(11 fotografií) 
SPIŠSKÉ VLACHY. Centrum mesta Spišské Vlachy v okrese Spišská Nová Ves bolo osídlené už v štvrtom 

storočí. 
Archeológovia objavili nálezy staré 1 600 rokov. 
Dokladujú život v meste na sklonku sťahovania národov. 
Medzi najstaršie nálezy patrí rímska minca cisára Constantiusa II., ktorý vládol v rokoch 337 – 361 n. l. 
Výskum bývalej radnice 
Archeologický výskum prebiehal od októbra 2019 do marca 2020 v prístavbe kostola Nanebovzatia Panny 

Márie v Spišských Vlachoch. 
Prístavbu miestni poznajú ako starú radnicu. Išlo o výskum v súvislosti s obnovou pamiatky. 
„Skúmali sme dve sondy. V tej prvej sme odkryli objekt z doby rímskej. Tu sa našla spomínaná minca zo 4. 

storočia. V druhej sme odkryli nálezy, ktoré súviseli s výstavbou a prestavbou objektu. Išlo o staršie vstupy do 
objektu, zvyšky drevenej podlahy z druhej polovice 18. storočia alebo vykurovacie zariadenie objektu,“ priblížila 
vedúca archeologického výskumu Mária Hudáková z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. 

K ďalším patria nálezy drobnej kuchynskej keramiky. 
Mince poľských a uhorských razieb dokazujú, že priestor sa mohol využívať aj ako hostinec. 
Obchodovanie Spiša s Rímom 
Rímska minca pre mesto je veľmi významná. Podľa archeológa Matúša Hudáka, týchto mincí nie je až tak 

veľa priamo v objektoch. 
Má preto významnú historickú hodnotu. Minca mohla byť do bývalej radnice vložená ako stavebná obeta. Tie 

sa dávali do stavieb kvôli istej ochrannej funkcii. 
„V štvrtom storočí tu ľudia spracovávali železo. Spiš bol bohatý na túto surovinu. Tento fakt nám dokumentuje 

aj tu nájdená železná troska. Pôvodné konštrukcie objektu boli z dreva. Išlo o nejaké nadzemné stavby. Ťažko 
povedať, v akom boli rozsahu, keďže výskum bol realizovaný len dvoma sondami," povedal. 

Objav mince dokumentuje aj obchod s Rímom. 
„Je zaujímavé, že zo západu sa v tom období mince dostali až k nám na Spiš. Ako dokázali obchodovať na 

takú diaľku a využívať tie mince ako platidlo?" zamyslel sa Hudák. 
Hostinec s grafitmi 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22456622/v-centre-spisskych-vlach-objavili-osidlenie-spred-1-600-rokov.html


Sondy odkryli aj vrstvy z obdobia stredoveku a novoveku. 
„Ukazujú sa tu podlahy aj omietky z tohto obdobia. Pôvodná vrstva, po ktorej ľudia chodili, je úplne dole. 

Pôvodná úroveň terénu bola asi o pol metra nižšie, než je to v súčasnosti. Zdvihnutie terénu zapríčinil obrovský 
požiar koncom 19. storočia, kedy táto budova bola veľmi poškodená a murivo bolo použité ako zával. Neskôr bola 
budova využívaná ako požiarna zbrojnica. Vidieť tu ešte aj vstupnú bránu do nej," priblížil archeológ. 

V rohu sondy je zachovaná pec s vymetacím otvorom. 
„Slúžila na vykurovanie. Predpokladáme, že tu naozaj bola nejaká krčma. Máme tu aj akési nástenné grafity, 

obrázky šibenice a meča. Zrejme sú to pozostatky po hosťoch. Je tu aj vstup do pivnice, kde sa uskladňovalo 
pivo a víno." 

Mesto plánuje objav sprístupniť návštevníkom 
Najnovšie objavy v meste potešili aj primátora Ľubomíra Fifika (nezávislý). Ten zdôraznil, že je dôležité ukázať 

ich obyvateľom mesta, aby poznali svoju históriu. 
„V pláne máme zachovať to, na čo radnica slúžila, aby si ju mohli pozrieť miestni, ale aj návštevníci mesta. 

Zaujímavosťou tohto objektu radnice je aj vyhliadka z veže. Najnovšie objavy rozšíria ponuku prehliadky,“ uviedol 
primátor. 

Starú radnicu zatraktívnia tým, že odkryté vrstvy archeologického objavu budú viditeľné pre návštevníkov, 
spolu s časťou drobných nálezov keramiky. 

Samotná veža je zaujímavá aj tým, že sa v nej nachádzajú vežové hodiny, ktoré sa každý deň ručne 
naťahujú. Ide o vzácnosť, ktorá už v súčasnosti nie je bežná. 

Archeologický výskum financovalo Ministerstvo kultúry SR. Vyžiadal si 21-tisíc eur, spoluúčasť mesta bola vo 
výške päť percent. 
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32. V utorok pribudlo na Slovensku 41 infikovaných 
[29.07.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP/Foto:SITA/PHaZ] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/utorok-pribudlo-slovensku-41-infikovanych/2245584 

 
 

Bratislava 29. júla 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA/PHaZZ) 
V utorok pribudlo 41 infikovaných koronavírusom. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom 

informovalo na webe covid-19.nczisk.sk. Od prepuknutia ochorenia COVID-19 sa tak na Slovensku nakazilo už 2 
245 ľudí 

Ilustračné foto 
Uplynulý deň urobili laboratóriá takmer 2 300 testov, spolu otestovali už takmer 258-tisíc vzoriek. Nepribudlo 

žiadne úmrtie, vyliečilo sa 16 ďalších pacientov. Počet ľudí, ktorí prekonali koronavírus, tak stúpol na 1 660. 
Ako informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej webovej stránke, počet hospitalizovaných pacientov 

stúpol na 25. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú dvaja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii nikto. 
Po utorkovom testovaní pribudlo 14 prípadov ochorenia COVID-19 v okrese Bratislava. Osem nakazených 

potvrdili v okrese Košice, sedem v okrese Prievidza. Po dvoch nových prípadoch evidujú v okresoch Martin, 
Myjava, Veľký Krtíš a Žilina. Zhodne po jednom novom infikovanom majú okresy Dunajská Streda, Nové Mesto 
nad Váhom, Spišská Nová Ves a Trenčín. Pozitívne testovaní boli ľudia vo veku od 9 do 67 rokov. 
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33. Koronavírus na Slovensku: Odhalili ďalších 41 prípadov, najviac v 

Bratislave 
[29.07.2020; domov.sme.sk; Domov; 00:00; Erik Balázs] 

 
https://domov.sme.sk/c/22456482/koronavirus-na-slovensku-odhalili-dalsich-41-pripadov-najviac-v-
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Na Slovensku je evidovaných 557 aktívnych prípadov. 
BRATISLAVA. Na Slovensku odhalili ďalších 41 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Štrnásť z nich 

zachytili v hlavnom meste Bratislava. 
V Košiciach odhalili osem prípadov v okrese Prievidza sedem. Po dva prípady odhalili v okresoch Martin, 

Myjava, Veľký Krtíš a Žilina. Po jednom infikovanom odhalili v okresoch Dunajská Streda, Nové Mesto nad 
Váhom, Spišská Nová Ves a Trenčín. 

https://www.hlavnespravy.sk/utorok-pribudlo-slovensku-41-infikovanych/2245584
https://domov.sme.sk/c/22456482/koronavirus-na-slovensku-odhalili-dalsich-41-pripadov-najviac-v-bratislave.html
https://domov.sme.sk/c/22456482/koronavirus-na-slovensku-odhalili-dalsich-41-pripadov-najviac-v-bratislave.html


Infekciu prekonalo aj ďalších šestnásť ľudí. Počet ľudí, ktorí sa vyliečili, tak stúpol na 1 660. Na Slovensku je 
tak evidovaných 557 aktívnych prípadov. 

Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe. 
[Späť na obsah] 

 
 

34. Pribudli desiatky prípadov koronavírusu, najviac v Bratislave 
[29.07.2020; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/558658-pribudli-desiatky-pripadov-koronavirusu-najviac-v-
bratislave/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Na snímke cestujúci počas otvorenia dovolenkovej charterovej sezóny a spustenia odletov cestovných 
kancelárií na letisku M. R. Štefánika 27. júla 2020 v Bratislave. Autor: TASR, Jakub Kotian 

Na Slovensku pribudlo v utorok 41 potvrdených prípadov infekcie koronavírusom. Laboratóriá vykonali 2 296 
testov. Krajina tak celkovo doteraz eviduje 2 245 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. 

Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk. 
Najviac prípadov evidovali v Bratislave, kde pribudlo 14 nakazených. V Košiciach evidujú osem nových 

prípadov, v Prievidzi sedem. Po dva nové prípady majú okresy Martin, Žilina, Myjava a Veľký Krtíš. Jeden nový 
prípad hlásia v Trenčíne, Dunajskej Strede, Novom Meste nad Váhom a Spišskej Novej Vsi. Pozitívne testovaní 

boli ľudia vo veku od 9 do 67 rokov, informuje Ministerstvo zdravotníctva SR na sociálnej sieti. 
V nemocniciach je s ochorením alebo s podozrením naň 25 pacientov, na jednotkách intenzívnej starostlivosti 

sú dvaja ľudia. Podporu umelej pľúcnej ventilácie nepotrebuje už nikto. Počet úmrtí ostáva na čísle 28. 
Koronavírus:Všetky informácie na jednom mieste 
Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku. Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej 

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

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

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník 
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35. Na východe pribudlo deväť nakazených, najviac v okrese Košice 
[29.07.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; Daniela Marcinová] 
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Z choroby Covid-19 sa vyliečilo 16 pacientov. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Počet nakazených na Slovensku stúpol za posledný deň o ďalších 41 pacientov. 
Laboratóriá ich odhalili spomedzi 2 296 testov. 
Doposiaľ bolo na Slovensku pozitívne testovaných už 2 245 ľudí, z toho je aktívnych 557 prípadov. 
Najväčší nárast nakazených bol zaznamenaný v Bratislavskom okrese, kde ich pribudlo 14. 
Za ním nasleduje okres Košice s ôsmimi novými prípadmi a Prievidza so siedmimi nakazenými. 
V okresoch Martin, Myjava, Veľký Krtíš a Žilina evidujú o dvoch pacientov viac a v okresoch Dunajská Streda, 

Nové Mesto nad Váhom, Trenčín a Spišská Nová Ves majú po jednom novom prípade. 

Za uplynulý deň pribudlo 16 vyliečených, celkovo ich je už 1660, počet úmrtí je dlhodobo nezmenený. 
V nemocniciach leží 15 pacientov, pričom dvaja z nich sú umiestnení na jednotke intenzívnej starostlivosti. 
Kĺzavý medián je na hodnote 29. 
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36. Za utorok hlásia 41 nakazených novým koronavírusom 
[29.07.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; KOŠICE: DNES] 
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ilustračné foto: pexels 
KOŠICE: DNES 
Autor 
redakcia@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
AKTUALIZOVANÉ 
Na Slovensku v utorok (28. 7.) pribudlo 41 prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá vykonali 2 296 

testov. Krajina tak celkovo doteraz eviduje 2 245 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom 
Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk. 

„Pozitívne testovanie bolo zachytené v okresoch Bratislava (14), Košice (8), Prievidza (7), Myjava (2), Veľký 
Krtíš (2), Žilina (2), Martin (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Spišská Nová Ves (1), Dunajská Streda (1) a Trenčín 

(1),“ spresňuje na sociálnej sieti ministerstvo zdravotníctva. Pozitívne testovaní boli ľudia vo veku od deväť do 67 
rokov. 

COVID-19: V utorok pribudlo 41 nových prípadov, dobrou správou je, že stúpa počet vyliečených Za uplynulý 
deň bolo na… 

Uverejnil používateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Streda 29. júla 2020 
Počet vyliečených pacientov na Slovensku stúpol o ďalších 16. Spolu je tak v krajine z ochorenia COVID-19 

vyliečených 1 660 ľudí. 
V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 25 pacientov, na jednotkách intenzívnej 

starostlivosti sú dvaja ľudia, podporu umelej pľúcnej ventilácie nepotrebuje žiadny človek s ochorením COVID-19. 
Počet úmrtí ostáva na čísle 28. 

(TASR) 
Zaujalo vás niečo vo vašom okolí? Napíšte nám na tipy@kosicednes.sk 
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37. Koronavírus - 41 fertőzöttet azonosítottak, egyet a Dunaszerdahelyi 

járásban! 
[29.07.2020; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia] 

 
https://parameter.sk/koronavirus-41-fertozottet-azonositottak-egyet-dunaszerdahelyi-jarasban 

 
 

Szlovákiában a járvány kezdete óta 2245 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, ebből kedden 41-et. 
Illusztráció 
A keddi nap folyamán összesen 2296 tesztet vizsgáltak ki a szlovákiai laborokban, összesen pedig már 255 

ezer felett járunk. 
A fertőzöttek közül a legtöbben, 14-en (11 férfi és 3 nő) pozsonyiak, illetve kassaiak (8 férfi). Hét fertőzött 

származik a Privigyei járásból (4 nő, 3 férfi), kettő-kettő a Nagykürtösi (1 nő, 1 férfi), Turócszentmártoni (2 férfi), 
Zsolnai (1 nő, 1 férfi) és Myjavai járásokból (2 férfi), 1-1 férfi a Dunaszerdahelyi, Vágújhelyi (Nové Mesto nad 
Váhom), illetve Trencséni, valamint 1 nő az Iglói (Spišská Nová Ves) járásokból. 

A halálesetek száma nem változott, továbbra is 28. 16 személyt nyilvánítottak gyógyultnak, számuk így már 
eléri az 1660-at. 

Az aktív Covid-19 fertőzöttek száma 557, és néhány kivételtől eltekintve június közepe óta növekszik. 
A kórházban ápolt személyek száma 25, eggyel nőtt az egy nappal korábbi adathoz képest. Közülük 15 

személynél már igazolták a koronavírus-fertőzést, ketten fekszenek az intenzív osztályon, egyiküket sem kell 
lélegeztetni. 

A hétnapos mozgó medián értéke 29. 
(parameter) 
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38. Počet nových prípadov koronavírusu je oproti včerajšku takmer 

dvojnásobný 
[29.07.2020; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR;covid-19.nczisk.sk] 

 
https://www.info.sk/sprava/174427/pocet-novych-pripadov-koronavirusu-je-oproti-vcerajsku-takmer-
dvojnasobny/ 

https://parameter.sk/koronavirus-41-fertozottet-azonositottak-egyet-dunaszerdahelyi-jarasban
https://www.info.sk/sprava/174427/pocet-novych-pripadov-koronavirusu-je-oproti-vcerajsku-takmer-dvojnasobny/
https://www.info.sk/sprava/174427/pocet-novych-pripadov-koronavirusu-je-oproti-vcerajsku-takmer-dvojnasobny/


 
 

Najviac nových prípadov hlásia z Bratislavy. 
Aktualizácia 9:54 
Na Slovensku sa počas utorka vykonalo 2296 testov na koronavírus, z ktorých 41 bolo pozitívnych. Informuje 

o tom Národné centrum zdravotníckych informácií. Oproti pondelku, keď bolo pozitívne testovaných 23 ľudí, tak 
ide o takmer dvojnásobný nárast. 

„Pozitívne testovanie bolo zachytené v okresoch Bratislava (14), Košice (8), Prievidza (7), Myjava (2), Veľký 
Krtíš (2), Žilina (2), Martin (2), Nové Mesto nad Váhom (1), Spišská Nová Ves (1), Dunajská Streda (1) a Trenčín 

(1),“ spresňuje na sociálnej sieti ministerstvo zdravotníctva. Pozitívne testovaní boli ľudia vo veku od deväť do 67 
rokov. 

Počet vyliečených pacientov na Slovensku stúpol o ďalších 16. Spolu je tak v krajine z ochorenia COVID-19 
vyliečených 1660 ľudí. 

V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 25 pacientov, na jednotkách intenzívnej 
starostlivosti sú dvaja ľudia, podporu umelej pľúcnej ventilácie nepotrebuje žiadny človek s ochorením COVID-19. 
Počet úmrtí ostáva na čísle 28. 

Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR, covid-19.nczisk.sk 
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